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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O RECEBIMENTO DE DOAÇÕES 

DE SERVIÇOS E DIREITOS 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO SAP/GS Nº 01/2019 

PROCESSO SAP Nº 3229486/2019 

 

A Secretaria da Administração Penitenciária, por intermédio do Chefe de Gabinete 

e Assessorias, AMADOR DONIZETI VALERO, RG nº 7.640.374-9 e CPF nº 

734.890.188-34, torna público que se acha aberto no Departamento de 

Inteligência e Segurança Penitenciária, sito à Av. General Ataliba Leonel, 556 – 

Santana, Capital, São Paulo, o CHAMAMENTO PÚBLICO para o recebimento de 

inscrições de pessoas jurídicas que tenham interesse em doar bens, serviços e 

direitos à Secretaria da Administração Penitenciária, sem encargos, com objetivo 

de viabilizar as melhorias necessárias ao desempenho das atividades de segurança 

e vigilância penitenciária, redução de gastos, aumento de eficiência e 

transparência, em conformidade com as condições e exigências estabelecidas 

neste Edital e em seus anexos. (Maiores informações no telefone: (11) 3206-

4818). 

As inscrições serão recebidas mediante envio de mensagem ao correio eletrônico 

parceriassap@sap.sp.gov.br, no prazo assinalado no item 1.2 deste Edital. 

O Edital poderá ser consultado pelos interessados nos sites www.sap.sp.gov.br e 

www.imprensaoficial.com.br, opção “negócios públicos”, ou no Departamento de 

Inteligência e Segurança Penitenciária da Secretaria da Administração 

Penitenciária, sito à Av. General Ataliba Leonel, 556 – Santana, Capital, São Paulo, 

mediante simples requerimento ou por meio eletrônico. 

 

1. OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

1.1. Descrição. O objeto deste chamamento público é o recebimento de doações 

de soluções de segurança eletrônica que possam ser integradas às atividades de 

vigilância e segurança penitenciária, por meio de bens, serviços e direitos e/ou 
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softwares/licenças, para a realização de ações de interesse público, conforme as 

condições descritas no Anexo I deste Edital. 

1.2. Vigência. As inscrições objeto do presente chamamento público poderão ser 

apresentadas em até 12 (doze) meses, a partir da data da publicação deste 

Edital. 

1.3. Programa de Apoio ao Voluntariado no Estado de São Paulo. Não serão 

recebidos em doação atividades não remuneradas prestadas por pessoa física com 

objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência 

social, os quais configuram serviços voluntários e, como tal, deverão ser 

direcionados aos programas, projetos e ações de voluntariado cadastrados na 

Secretaria de Desenvolvimento Social, nos termos do Decreto Estadual nº 59.870, 

de 5 de dezembro de 2013. 

 

2. INSCRIÇÕES E PROCEDIMENTO 

2.1. Participantes. Qualquer pessoa jurídica nacional, consórcio liderado por 

empresa nacional, grupo de empresas nacionais poderão se habilitar para os fins 

do presente chamamento público, desde que apresentados os documentos 

exigidos para inscrição e atendidas as demais normas legais e preconizadas neste 

Edital. 

2.2. Vedações. Fica vedado o recebimento de doações nas seguintes hipóteses: 

2.2.1. Quando o doador for pessoa jurídica: 

2.2.1.1. Suspensa ou impedida de contratar com a Administração Pública, direta e 

indireta, com base no artigo 87, inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e no artigo 

7º da Lei Federal nº 10.520/2002;  

2.2.1.2. Declarada inidônea pela Administração Pública federal, estadual ou 

municipal, nos termos do artigo 87, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993; 

2.2.1.3. Proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação por 

ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 

8.429/1992; 

2.2.1.4. Proibida pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas pela 

Administração Pública federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude 
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de prática de infração à ordem econômica, nos termos do artigo 38, inciso II, da 

Lei Federal n° 12.529/2011; 

2.2.1.5. Proibida de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção 

restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos 

do art. 72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998; 

2.2.1.6. Declaradas inidônea para contratar com a Administração Pública pelo 

Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 108 

da Lei Complementar Estadual nº 709/1993; 

2.2.1.7. Que tenha sido suspensa temporariamente, impedida ou declarada 

inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública estadual, direta e 

indireta, por desobediência à Lei de Acesso à Informação, nos termos do artigo 

33, incisos IV e V, da Lei Federal nº 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, 

do Decreto Estadual nº 58.052/2012. 

2.2.3. Quando o recebimento da doação, mediante ato fundamentado da Comissão 

de Avaliação, puder caracterizar conflito de interesses; 

2.2.4. Quando o recebimento gerar obrigação futura de contratação para 

fornecimento de bens, insumos e peças de marca exclusiva ou prestação de 

serviços por inexigibilidade de licitação; 

2.2.5. Quando o recebimento da doação do serviço puder gerar despesas 

adicionais, presentes ou futuras, certas ou potenciais, tais como de 

responsabilidade subsidiária, recuperação de bens e outras, que venham a tornar 

antieconômica a doação. 

2.3. Requisitos de inscrição. As inscrições poderão ser feitas por intermédio de 

correio eletrônico ou pessoalmente, nos endereços informados no preâmbulo deste 

Edital, mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

2.3.1. Ficha de inscrição, conforme o modelo do Anexo II, devidamente 

preenchida; 

2.3.2.  Cópia do RG e CPF, se pessoa física; 

2.3.3. Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica 

(CNPJ); 
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2.3.4. Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos 

a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, a fim de demonstrar que 

o doador não está em débito com a Seguridade Social (artigo 195, §3º da 

Constituição); 

2.3.5. Proposta de Doação, elaborada em conformidade com o Anexo III, 

contendo a descrição, características, quantidade, período, bem como outras 

especificações que permitam a exata identificação dos serviços e direitos a serem 

doados; 

2.3.6. Documentos fiscais do serviço ou direito a ser doado, ou, alternativamente, 

declaração do proponente afirmando ser o titular ou proprietário legítimo do 

serviço ou direito a ser doado e comprometendo-se a entregar, por ocasião da 

celebração do termo que formaliza a doação, os documentos fiscais do serviço a 

ser doado; 

2.3.7. Instrumento de procuração com poderes especiais e cópias do RG e do CPF 

do mandatário, quando realizada por procurador. 

2.4. Comissão de Avaliação. São atribuições da Comissão de Avaliação:  

2.4.1. Receber os documentos de inscrição, analisar sua compatibilidade com os 

termos deste Edital, deferindo ou indeferindo a inscrição;  

2.4.2. Solicitar, previamente à formalização da doação, amostras dos bens móveis 

para exame de suas condições e qualidade, em prazo indicado no ato de 

convocação; 

2.4.3. Solicitar ao proponente informações e documentos complementares à 

análise e deliberação. 

2.5. Análise das inscrições. O deferimento ou indeferimento da inscrição será 

comunicado pela Comissão de Avaliação ao interessado por meio de mensagem 

eletrônica. 

2.5.1. Serão indeferidas as inscrições: 

a) que não atenderem ao disposto no item 2.1; 

b) realizadas por pessoa jurídica que incorrer nas vedações do item 2.2.1; 

c) que não preencherem os requisitos previstos no item 2.3. 

2.5.2. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis. 



 
 
 
 
 

 
Chefia de Gabinete 

 

 
5 

 

2.6. Propostas de doação. Cabe à Comissão de Avaliação receber, avaliar e 

aceitar, de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, as propostas de 

doação mais adequadas aos interesses da Administração, observadas as vedações 

previstas nos itens 2.2.3, 2.2.4 e 2.2.5. 

2.6.1. A decisão da Comissão de Avaliação será informada ao proponente mediante 

mensagem enviada ao correio eletrônico informado na ficha de inscrição. 

2.6.2. Na ausência de indicação expressa em sentido contrário no Anexo III, o 

prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data 

de sua apresentação à Comissão de Avaliação. 

2.6.3. Havendo mais propostas do que a capacidade operacional da 

Administração e com equivalência de especificações que atendam ao 

Edital, a escolha será feita por meio de sorteio realizado em sessão 

pública. 

2.6.4. A Comissão de Avaliação poderá aceitar mais de uma proposta de doação 

desde que oportuno ao atendimento da demanda prevista no chamamento público. 

2.7. Recursos. Da decisão da Comissão de Avaliação que concluir pelo 

indeferimento de inscrições ou pela não aceitação de propostas de doação caberá 

recurso à autoridade competente para celebrar o Termo de Doação, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis contados a partir do recebimento da comunicação referida nos 

itens 2.5 ou 2.6.2 deste Edital, conforme o caso. 

2.7.1. A apresentação de memoriais ou de documentos será efetuada por escrito, 

mediante correio eletrônico ou protocolo no endereço informado no preâmbulo 

deste Edital, dentro do prazo estabelecido no item 2.7. 

2.7.2. A falta de interposição do recurso importará na decadência do direito de 

recorrer. 

2.8. Homologação. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos 

praticados, a Comissão de Avaliação encaminhará os resultados à autoridade 

competente para celebrar o Termo de Doação, a qual homologará o chamamento 

público. 

 

3. FORMALIZAÇÃO DA DOAÇÃO 
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3.1. Termo de Doação. Os inscritos que tiverem suas propostas de doação 

aceitas pela Comissão de Avaliação serão convocados por meio de mensagem 

eletrônica para, no prazo de até 8 (oito) dias, comparecerem no endereço indicado 

no preâmbulo deste Edital para celebrar o Termo de Convênio, cuja minuta integra 

o presente Edital como Anexo IV.  

3.1.1. O Termo deverá prever os critérios, as condições e demais informações 

necessárias ao recebimento do objeto. 

3.1.2. Os custos decorrentes da prestação dos serviços ou da cessão dos direitos 

serão de responsabilidade do doador. 

3.1.3. Quando o objeto doado envolver propriedade imaterial, a doação conferirá 

à Administração os direitos patrimoniais a ele relativos e autorização para utilizá-

lo livremente de acordo com o previsto neste Edital. 

3.1.4. Os extratos dos termos de convênio celebrados serão publicados no Diário 

Oficial do Estado pelo órgão ou entidade beneficiada. 

3.2. Condições de celebração. Com a finalidade de verificar o eventual 

descumprimento das vedações previstas no item 2.2.1 deste Edital serão 

consultados, previamente à celebração do Termo de Convênio, os seguintes 

cadastros: 

3.2.1. Sistema Eletrônico de Aplicação e Registro de Sanções Administrativas – e-

Sanções (http://www.esancoes.sp.gov.br); 

3.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS 

(http://www.portaltransparencia.gov.br/ceis); 

3.2.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade – CNIA, do Conselho Nacional de Justiça 

(http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), devendo ser 

consultados o nome da pessoa jurídica licitante e de seu sócio majoritário (artigo 

12 da Lei Federal n° 8.429/1992). 

3.3. Documentos fiscais. No ato da formalização da doação deverão ser 

entregues os documentos a que se referem a declaração do item 2.3.5 deste Edital, 

quando o proponente houver optado por apresentá-la. 
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3.4. Restrições a fins publicitários. Fica vedada a utilização dos serviços doados 

para fins publicitários, sendo, contudo, autorizada, após a cessão de direitos ou o 

início da prestação dos serviços objeto da doação: 

3.4.1. Menção informativa da doação no sítio eletrônico do doador; e 

3.4.2. Menção nominal ao doador pelo donatário no objeto doado, ou em material 

de divulgação do evento ou projeto, obedecidas as restrições legais aplicáveis ao 

caso concreto, em especial no que diz respeito ao uso de bens públicos e à proteção 

da paisagem urbana. 

3.5. Administração patrimonial. O órgão ou a entidade beneficiária da doação de 

bens móveis será responsável pela inclusão do bem móvel no Sistema de Gestão 

do Patrimônio Mobiliário e de Estoques do Estado, instituído pelo Decreto Estadual 

nº 63.616, de 31 de julho de 2018, quando couber, nos termos e condições 

estabelecidos em regulamento. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

4.1. Prazos. Os prazos indicados neste Edital em dias corridos, quando vencidos 

em dia não útil, prorrogam-se para o dia útil subsequente. 

4.2. Comunicações. Quando não realizadas mediante publicação no Diário Oficial 

do Estado, as comunicações serão efetuadas por mensagem enviada ao correio 

eletrônico informado na ficha de inscrição, cabendo ao proponente o ônus de 

consultá-lo ao longo do procedimento de chamamento público. 

4.3. Esclarecimentos. Dúvidas, impugnações ou solicitações de esclarecimentos 

deverão ser encaminhados ao correio eletrônico informado no preâmbulo deste 

Edital. A ausência de questionamento implicará na aceitação tácita, pelo 

proponente, das condições previstas neste Edital e em seus anexos. 

4.4. Omissões. Os casos omissos serão solucionados pela Comissão de Avaliação. 

4.5. Interpretação. O recebimento das doações de que trata este chamamento 

público não caracterizam nem serão interpretadas por qualquer das partes como 

novação, pagamento ou transação de débitos dos doadores com a Administração. 
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4.6. Foro. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste chamamento 

público, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da 

Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 

4.7. Anexos. Integram o presente Edital:  

Anexo I – Descrição do Objeto da Doação; 

Anexo II – Ficha de Inscrição; 

Anexo III – Proposta de Doação; 

Anexo IV – Minuta do Termo de Doação; 

Anexo V - Declaração de Compliance; 

 

São Paulo, 02 de dezembro de 2019. 

 

 

 

AMADOR DONIZETI VALERO 

Chefe de Gabinete 
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ANEXO I  

Especificações Técnicas do Objeto da Doação 

 

1. OBJETO: Sistema de vigilância eletrônica, detecção passiva de sinais de 

radiofrequência e de contenção de aeronaves remotamente pilotadas, mediante o 

fornecimento de equipamento jammer de contra-medidas, sistemas ou software 

com ou sem licença de operação, em Unidades Prisionais do Estado. 

2. O fornecimento da solução, que se constitui da infraestrutura, equipamentos, 

software, e licenças ocorrerão a título de doação sem encargos. 

3. A solução, que deverá ser capaz de monitorar a área de segurança da(s) 

unidades(s) prisional(ais), detectando possíveis invasões de aeronaves 

remotamente pilotadas (drones) não autorizadas, bem como permitir a 

neutralização dos mesmos, constituir-se-á da seguinte estrutura: 

3.1. Composição do Sistema:  

- Subsistema de Monitoração/Detecção;  

- Sistema de alarme perimetral integrado. 

- Subsistema de Neutralização;  

- Sistema de Comando e Controle (SC2); 

3.1.1. Subsistema de Monitoração/Detecção  

Para identificar as possíveis ameaças de aeronaves remotamente pilotadas, o 

subsistema de monitoração/detecção deverá ser capaz de detectar os sinais de 

radiofrequência dentro da área de interesse (até 200 metros do perímetro externo 

das instalações), devendo possuir as seguintes características mínimas:  

a. Deverá permitir a configuração das áreas de segurança por meio de um SC2, 

que possibilite a criação de uma área de alerta e uma área de alarme de forma a 

garantir a sua atuação.  

b. Deverá permitir o controle da sensibilidade do sinal de radiofrequência (RF) via 

SC2 de modo a garantir o alcance dentro da área de segurança desejada.  

c. Deverá garantir a detecção de aeronaves remotamente pilotadas independente 

de modelo, marca ou fabricante dentro da área de segurança da unidade prisional 

acima citada. 

d. Deverá permitir por meio do SC2 a delimitação da área de detecção para uma 

distância configurável entre 100 e 200 metros além do perímetro externo da 

instalação.  
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e. Deverá ser composto por sensor de RF, com as seguintes características 

mínimas:  

- Operar preferencialmente com alimentação PoE+ 

- Receptor RF de banda larga com faixa de frequência de detecção entre 400 MHz 

e 6000 MHz;  

- Varredura automática de toda a faixa de frequência com a indicação de sinais de 

ameaça e não ameaça;  

- Processamento automático para escaneamento, identificação, classificação e 

alarme;  

- Possuir capacidade de gravação automática em tempo real dos registros (Logs) 

para auditoria;  

- Realizar a identificação das aeronaves remotamente pilotadas invasoras por meio 

de uma biblioteca de assinaturas eletrônicas (atualizáveis) de forma a garantir a 

efetividade do sistema para diversos fabricantes de RPAS e novos modelos, assim 

como seus componentes; e  

3.1.2 Sistema de Alarme Perimetral 

O Sistema de Comando e Controle (SC2) deverá estar integrado ao Sistema de 

alarme perimetral, que é composto por:  

a. Módulo ótico, com as seguintes característica mínimas: 

- Resolução mínima de 4,0MP operando com uma taxa mínima de 30 quadros por 

segundo; 

- Ser nativamente IP, sem uso de conversores, possuir no mínimo 1 (uma) 

interface de rede Fast Ethernet conforme padrão IEEE 802.3 ou superior; 

- Possuir sensor de imagem CMOS 1/3", ou maior, com varredura progressiva; 

- Suportar os seguintes protocolos de rede: IPV4, HTTP, HTTPS, DNS, NTP, RTP, 

TCP, UDP, IGMP, DHCP, TLS e SSL; 

- Suportar alimentação por meio da tecnologia Power Over Ethernet Hi-PoE ou de 

acordo com a potência da câmera; 

- Devem possuir entrada e saída para alarme 

- Permitir zoom óptico máximo, de no mínimo, 12x;  

- Devem possuir suporte a armazenamento em SDCARD de 64GB ou superior; 

- Possuir cartão de memória SDCARD com capacidade de armazenamento de 64GB 

ou mais; 
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- Deverão ser fornecidos todos e quaisquer tipos de acessórios necessários à 

fixação das câmeras em parede ou teto, todos os acessórios do mesmo fabricante 

da câmera com o objetivo de garantir a integridade, funcionamento e garantia do 

equipamento, sendo que o local de instalação será definido no plano de trabalho;  

- Possuir capacidade de integração com o sistema de monitoramento fornecido;  

- Não serão aceitas câmeras analógicas com codificadores internos, mesmo 

quando estes estiverem montados no mesmo gabinete;  

- Incluir na proposta técnica a marca e o modelo específico da câmera ofertada 

para atendimento das especificações contidas nesse Termo de Referência, 

juntamente ao(s) catálogo(s) e/ou manual(ais) que comprovem as características 

requisitadas;  

b. Radar: 

- Invólucro com classificação mínima IP66 resistente ao meio ambiente; 

- Tamanho reduzido para facilidade de configuração e desmontagem; 

- Tecnologia Doppler com com cobertura de 60m e angulação mínima de 90°; 

- Possuir transmissão de ao menos 20 decibéis miliwatts; 

- Possuir no mínimo 6 zonas de input; 

- Possuir ao menos 3 Saídas de Relé; 

3.1.3. Sub-Sistema de Neutralização  

Para combater as ameaças de aeronaves remotamente pilotadas (Drones) o 

subsistema de neutralização deverá ser capaz de interferir em sistemas de 

comunicações controlados por radiofrequência e orientados por GPS, devendo 

possuir as seguintes características: 

- Operar com alimentação via banco de baterias portátil e possuir consumo 

máximo de até 130W; 

- Suportar até 1 (uma) hora sem a necessidade do banco de bateria ser 

recarregado; 

- Possuir Potência Isotropicamente Irradiada de 33dBm à 40dBm; 

- Possuir Largura de Pulso de Onda de até 40° Horizontais; 

- Possuir capacidade de bloquear e/ou interferir através dos canais disponíveis as 

ameaças ao longo da faixa de frequência GNSS (1.5GHz, 2.4GHz e 5.8 GHz) 

simultaneamente, devendo: 

• Permitir o ajuste do nível de potência de jamming; 
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• Realizar bloqueios de varreduras específicas conforme as faixas de operação e 

aplicação configurada. Possuir modulações de interferências especiais que garanta 

a máxima eficiência, contra Drones/SARP. 

• Possuir conexões de rede Ethernet (LAN), podendo ser configurado através de 

um computador. 

• Garantir o “jameamento” de Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP)/Drones 

abatendo-os a uma distância de 1000 metros limite delimitado. 

3.1.4. Sistema de Comando e Controle C2 

O SC2 deverá possuir, no mínimo, as seguintes características:  

a. Deverá permitir a criação de área de alerta ou alarme com raio configurável 

entre 100 e 200 metros do perímetro externo da instalação através do SC2; 

b. Quando da detecção de RPAS em sua área de alerta ou alarme, o SC2 deverá 

emitir um sinal sonoro informando ao operador a presença de RPAS e demonstrar 

em sua tela de mapa (usabilidade) a invasão, além de notificar o software de 

monitoramento perimetral, permitindo ao centro de comando e controle o envio 

de agentes portando equipamentos de contramedida eletrônica (bloqueadores de 

sinal) que fazem parte do sub-sistema de neutralização;  

c. Interface Homem Máquina (IHM) que permita ao administrador do sistema criar 

vários perfis de usuários com diferentes níveis de acesso ao SC2.; 

d. Interface de mapa online e/ou offline para demonstrar as áreas de cobertura do 

sistema de monitoração e a posição georreferenciada do hardware instalado;  

e. Permitir ao usuário definir relatórios, acessar logs dos alarmes e fazer 

acompanhamento em tempo real do funcionamento do sistema; 

f. O envio de alertas e alarmes, automaticamente, por meio eletrônico (e-mail, 

SMS);  

g. Permitir a integração com o sistema de alarme perimetral;  

h. Monitorar o funcionamento dos sensores emitindo alertas em caso de falhas (na 

tela do SC2, via email e SMS).  

i. Ter a capacidade de diagnóstico dos seus sensores.  

j. Permitir ao administrador realizar remotamente o escaneamento prévio de 

frequências em cada posição geográfica dos sensores (no momento da instalação) 

de forma a permitir a otimização do sistema de forma a realizar uma melhor 

análise e definição do local de instalação do equipamento sensor e cobertura.  
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k. Possuir mecanismo de auditoria para garantir a operação segura e evitar 

qualquer intervenção não registrada no sistema.  

l. Possuir biblioteca de assinaturas de RPAS, com atualização automática/manual 

e permanente, durante a vigência do contrato estabelecido ou garantia;  

m. Fornecimento com licença permanente e que incorpore todas as melhorias e 

atualizações, durante a vigência do contrato ou garantia.  

n. Ser atualizável tanto online como offline.  

o. Permitir monitoramento local e remoto simultaneamente.  

p. Deverá permitir a análise de cobertura do site, para definição da posição de 

instalação e operação do equipamento;  

q. Deverá manter o cadastro de usuários e suas respectivas permissões de acesso 

e controle ao sistema;  

r. Deverá exigir o cadastro de uma senha de acesso para cada usuário, sendo a 

senha requisitada para login do sistema;  

s. Deverá permitir, minimamente, a configuração do tipo do usuário entre usuário 

“básico” = operador, e um usuário “avançado” = administrador; e deverá manter 

e exibir logs de eventos, relacionados aos usuários, de todas as atividades 

efetuadas no sistema  

t. Deverá manter e exibir logs de eventos operacionais e logs de auditoria dos 

acessos e ações dos usuários, por pelo menos um mês de armazenamento;  

u. Deverá emitir um sinal sonoro informando ao operador a presença de RPAS e 

demonstrar em sua tela de mapa (usabilidade) a invasão; 

v. Deverá ter capacidade de acionar sub-sistemas de neutralização de RPAS de 

forma manual/automática; 

x. Deverá ter capacidade de permitir criar zonas de alerta e zonas de alarme em 

sua área de cobertura;  

y. Deverá ter capacidade de transmitir alertas para software de terceiros;  

z. Deverá ter capacidade de criação de pontos de interesse para cálculo automático 

de distância da RPAS até este determinado ponto 

aa. Deverá ter capacidade de plotar em tempo real a trajetória das RPAS bem 

como suas coordenadas geográficas (LAT/LONG) 

ab. Deverá ter capacidade de detecção apenas por vídeo através da integração de 

câmeras de CFTV; 
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ac. Deverá ter capacidade de controlar automaticamente câmeras PTZ; 

ad. Deverá permitir um dashboard separado para câmeras PTZ; 

ae. Deverá ter capacidade de emitir relatórios customizáveis manuais e 

automáticos com mapas de calor, zonas invadidas, estatísticas dos drones 

invasores, alertas mais importantes, gráficos de alertas por data, hora e dia da 

semana; 

af. Deverá permitir que o operador classifique um drone como “amigo” ou “hostil” 

em tempo real; 

ag. Deverá possuir filtros para pesquisa dos alertas armazenados no sistema (data, 

duração, fabricante, protocolo, modelo, tipo de alerta, tipo de sensor, etc); 

ah. O SC2 deve informar o status do servidor, com informações relevantes do 

hardware; 

ai. Possuir capacidade de expansão futura para sensores de triangulação e 

localização dos sinais de RPAS (localização e trajetória) e seus pilotos em tempo 

real. 

3.2. Inclui-se ainda no conceito de estrutura da solução, toda a adaptação da rede 

de energia elétrica necessária ao funcionamento do sistema em cada Unidade 

Prisional indicada para receber o serviço e/ou equipamento. 

4. O software integrador associado à solução doada deverá: 

4.1. Ser objeto de treinamento por parte dos servidores que os operarão nas 

respectivas Unidades Prisionais aonde a solução venha a ser implantada. 

4.2. Incluir prestação de Suporte Técnico. 

4.3. Ser fornecido com todos os acessórios necessários para operação no âmbito 

da Secretaria da Administração Penitenciária. 

4.4. Possuir a respectiva licença para operação. 

5. No caso de extravio, ou de panes, falhas, não-conformidades técnicas, defeitos, 

danos intencionais ou não, mau funcionamento que sejam prejudiciais ao uso, 

funcionamento e desempenho dos equipamentos, a prestadora do serviço deverá: 

5.1. Providenciar a reposição dos equipamentos instalados e/ou fornecidos na 

Unidade Prisional, efetuando o reparo ou a substituição por outro da mesma marca 

e modelo ou, na impossibilidade, por equipamento com características superiores 

ao equipamento original, adotando as providências para assegurar a continuidade 

dos serviços. 
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5.2. O reparo ou substituição dos equipamentos extraviados, ou que venham a 

apresentar panes, falhas ou não conformidades técnicas prejudiciais ao uso, 

funcionamento e desempenho dos equipamentos, defeitos, danos intencionais ou 

não, ou mau funcionamento, não gerarão qualquer ônus para a Secretaria da 

Administração Penitenciária, incluindo custos de retirada e entrega na Unidade 

Prisional. 

6. Os equipamentos e softwares e eventuais acessórios deverão ser 

entregues à Secretaria da Administração Penitenciária, em doação, sem 

encargo, com fornecimento de garantia e assistência técnica. 

7. Incumbe, exclusivamente à Secretaria da Administração Penitenciária a 

definição da(s) Unidade(s) Prisional(is) que receberá(ão) o(s) equipamento(s) 

e/ou que utilizará(ão) os serviço(s).   



 
 
 
 
 

 
Chefia de Gabinete 

 

 
16 

 

ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO SAP N° 01/2019 

PROCESSO SAP N° 3229486/2019 

 

1. DADOS DO PROPONENTE: 

▪ Nome: 

▪ RG/CNPJ: 

▪ Endereço completo: 

▪ Telefones para contato: 

▪ Endereço de correio eletrônico: 

 

(inclua também, quando aplicável, os dados do procurador e do 

representante legal) 

 

2. REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO 

E, por ser expressão da verdade, declaro que li o edital indicado acima e, estando 

de acordo com todos os seus termos, requeiro à Comissão de Avaliação o 

deferimento da minha inscrição no presente chamamento público. 

 

 

(Local e data). 
 

_______________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal)  
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ANEXO III 

PROPOSTA DE DOAÇÃO 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO SAP/GS n° 01/2019 

PROCESSO SAP n° 3229486/2019 

 

À Comissão de Avaliação, 

 

_______________ [qualificar o proponente ou seu representante legal], de acordo 
com os termos e condições previstos no edital de chamamento público indicado 

em epígrafe, apresenta a seguinte PROPOSTA DE DOAÇÃO, sem encargo, dos 
bens, serviços ou direitos a seguir relacionados: 

 
1) Relação de Bens: 

 

Descrição do Item Valor 
Unitário 

Quantidade Valor 
Total 

Sensor/Receptor de Rádio 
Frequência RF 

 1  

Módulo ótico  1  

Equipamento “Anti-Drone”  1  

Total    

 
2) Relação de Serviços: 

 

Descrição do Item Valor 
Unitário 

Quantidade Valor 
Total 

Implantação do Sistema “Anti-
Drones” 

 1  

Treinamento e Habilitação  20  

Assistência Técnica (visita)  Indefinida  

Total    

 
3) Relação de Direitos 

 

Descrição do Item Valor 
Unitário 

Quantidade Valor 
Total 

Licença anual de operação  1  

Total    
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Declaro que me responsabilizo pela entrega dos bens móveis no 
_______________ [indicar o local], no prazo fixado pela Administração. 

 
Declaro que me responsabilizo pela execução dos serviços, inclusive no que 
concerne à capacidade técnica para executá-los, no local e prazo fixados pela 

Administração. 
 

Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sua 
apresentação à Comissão de Avaliação. 
 

 
(Local e data). 

 
 
 

_______________________________ 
(Nome/assinatura do representante legal) 
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ANEXO IV 
 

ANEXO IV.1 

DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS 

CHAMAMENTO PÚBLICO SAP/GS n° 01/2019 

PROCESSO SAP  n° 3229486/2019 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O GOVERNO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA E Clique aqui para digitar texto., 

TENDO POR OBJETO A DOAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

COMPONENTES DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA 

ELETRÔNICA, DETECÇÃO ATIVA E PASSIVA DE SINAIS 

DE RADIOFREQUÊNCIA E DE CONTENÇÃO DE 

AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS.  

Pelo presente instrumento, de um lado Clique ou toque aqui para inserir o texto., 

neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) Clique aqui para digitar texto., 

portador do RG nº Clique aqui para digitar texto. e CPF nº Clique aqui para digitar 

texto., doravante denominado[a] DOADOR(A), e de outro lado o Governo do 

Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Administração Penitenciária, 

doravante denominada DONATÁRIA, neste ato representada pelo Senhor NIVALDO 

CESAR RESTIVO, RG nº 13.191.928-5 e CPF nº 070.914.928/03, em face do 

chamamento público indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE 

CONTRATO, nos termos do artigo 538 do Código Civil e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie, para formalizar o recebimento de doação na 

forma e condições constantes das cláusulas que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a doação dos seguintes bens móveis: 

1.1. Sensor/Receptor de Rádio Frequência RF de banda larga com faixa de 

frequência de detecção entre 400 MHz e 6000 MHz; 
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1.2. Módulo ótico (câmera PTZ); 

1.3. Radar perimetral de detecção; 

1.4. Equipamento “Anti-Drone” de neutralização de “drones”. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os bens móveis serão doados nas condições em que 

se encontram, sem encargos ou condições de qualquer natureza. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto da doação possui os valores abaixo, 

atribuídos pelo(a) DOADOR(A), conforme proposta de doação constante dos autos 

do Processo SAP 3229486/2019. 

Descrição do Item Valor 
Unitário 

Quantidade Valor 
Total 

Sensor/Receptor de Rádio 
Frequência RF 

 1  

Módulo ótico  1  

Equipamento “Anti-Drone”  1  

Total    

 

CLÁUSULA SEGUNDA – RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE  

O(a) DOADOR(A) declara, sob as penas da lei, ser proprietário(a) dos bens 

mencionados na Cláusula Primeira deste instrumento e deter condições e poderes 

para promover a doação de que cuida este contrato, na conformidade do artigo 

538 e seguintes do Código Civil, inexistindo qualquer fato que impeça a 

concretização do presente ajuste. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOAÇÃO E TRANSFERÊNCIA  

O DONATÁRIO, em face da autorização exarada pelo Senhor NIVALDO CESAR 

RESTIVO, Secretário de Estado na fl. ____ dos autos do Processo 

SAP/3229486/2019, aceita os bens referidos na Cláusula Primeira, que passam 

a incorporar seu patrimônio, tendo sua titularidade, posse e uso transferidos de 

imediato. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O(A) DOADOR(A) se compromete a garantir a 

integridade dos bens doados até seu destino final, bem como a arcar com todas 
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as despesas necessárias ao transporte dos bens ao local e no prazo indicados pelo 

DONATÁRIO, inclusive a arcar com os encargos fiscais e tributários que 

eventualmente incidam sobre os bens. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os bens deverão ser entregues na Avenida General 

Ataliba Leonel, 556, Santana, São Paulo, no prazo de 5 (cinco) dias contados da 

assinatura do presente termo de doação.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – O prazo fixado no parágrafo anterior poderá ser 

prorrogado, mediante solicitação justificada do(a) DOADOR(A) e aceita pelo 

DONATÁRIO. 

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA 

O presente contrato passa a vigorar a partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA – CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL 

ANTICORRUPÇÃO 

O(A) DOADOR(A) e o DONATÁRIO não poderão oferecer, dar ou se comprometer 

a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de 

qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, 

o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais 

subcontratados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao 

Decreto Estadual nº 60.106/2014, o(a) DOADOR(A) se compromete a conduzir os 

seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos 

à Administração Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se de práticas como as 

seguintes: 

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 

agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
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II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; 

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica 

para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos 

beneficiários dos atos praticados; 

IV – no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para 

participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a 

administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da 

licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública; e 

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades 

ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das 

agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro 

nacional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- O descumprimento das obrigações previstas no 

Parágrafo Primeiro desta Cláusula poderá levar à rescisão unilateral do contrato, 
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sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, 

também, da instauração do processo administrativo de responsabilização de que 

tratam a Lei Federal nº 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014. 

CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

estivessem transcritos: 

a) o Edital de chamamento público indicado no preâmbulo deste 

instrumento, com todos os seus anexos; 

b) a proposta de doação apresentada pelo(a) DOADOR(A); 

II - Será competente para dirimir divergências decorrentes do presente contrato, 

que não puderem ser resolvidas administrativamente, o foro da Capital do Estado 

de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente 

instrumento em duas vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas 

partes, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na 

presença das testemunhas abaixo identificadas. 

São Paulo, ____ de __________ de 2019. 

__________________________ 

CONTRATANTE 

__________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

__________________________ 

(nome, RG e CPF) 

__________________________ 

(nome, RG e CPF) 
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ANEXO IV.2 

DOAÇÃO DE SERVIÇOS 

CHAMAMENTO PÚBLICO SAP/GS n° 01/2019 

PROCESSO SAP n° 3229486/2019 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE O GOVERNO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA E Clique aqui para digitar texto., 

TENDO POR OBJETO A DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

TREINAMENTO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA A 

OPERAÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, 

DETECÇÃO ATIVA E PASSIVA DE SINAIS DE 

RADIOFREQUÊNCIA E DE CONTENÇÃO DE AERONAVES 

REMOTAMENTE PILOTADAS. 

Pelo presente instrumento, de um lado Clique ou toque aqui para inserir o texto., 

neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) Clique aqui para digitar texto., 

portador do RG nº Clique aqui para digitar texto. e CPF nº Clique aqui para digitar 

texto., doravante denominado[a] DOADOR(A), e de outro lado o Governo do 

Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Administração Penitenciária, 

doravante denominada DONATÁRIA, neste ato representada pelo Senhor NIVALDO 

CESAR RESTIVO, RG nº 13.191.896-5 e CPF nº 070.914.928/03, em face do 

chamamento público indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE 

CONTRATO, nos termos do artigo 538 do Código Civil e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie, para formalizar o recebimento de doação na 

forma e condições constantes das cláusulas que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a doação dos seguintes serviços: 

1.1. Implantação do sistema “anti-drones”; 

1.2. Treinamento e habilitação de 20 (vinte) Servidores para a operação do 

sistema “anti-drones” na quantidade máxima de 12 (doze) horas; 
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1.3. Proporcionar, quando necessária, assistência técnica e reposição de 

componentes pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os serviços descritos acima serão doados sem 

encargos ou condições de qualquer natureza. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto da doação possui os valores abaixo, 

atribuídos pelo(a) DOADOR(A), conforme proposta de doação constante dos autos 

do Processo _______________. 

Descrição do Item Valor 
Unitário 

Quantidade Valor 
Total 

Implantação do Sistema “Anti-
Drones” 

 1  

Treinamento e Habilitação  20  

Assistência Técnica (visita)  Indefinida  

Total    

 

CLÁUSULA SEGUNDA – RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE  

O(a) DOADOR(A) declara, sob as penas da lei, possuir habilitação jurídica e 

qualificação técnica suficiente para a execução dos serviços mencionados na 

Cláusula Primeira deste instrumento, e deter condições e poderes para promover 

a doação de que cuida este contrato, na conformidade do artigo 538 e seguintes 

do Código Civil, inexistindo qualquer fato que impeça a concretização do presente 

ajuste. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOAÇÃO E TRANSFERÊNCIA  

O DONATÁRIO, em face da autorização exarada pelo Senhor NIVALDO CESAR 

RESTIVO a fl. ____ dos autos do Processo SAP/3229486/2019, aceita os 

serviços referidos na Cláusula Primeira, na quantidade correspondente a ______ 

(________) horas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O(A) DOADOR(A) se compromete a garantir a 

execução dos serviços doados, utilizando-se dos seus próprios recursos materiais 

e humanos necessários, bem como a arcar com todas as despesas decorrentes, 
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inclusive encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e tributários 

que incidam sobre os serviços. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os serviços deverão ser executados no 

_______________ [indicar o endereço completo], com início no prazo de ______ 

(________) dias contados da assinatura do presente termo de doação, e término 

ao final das ______ (________) horas doadas.  

PARÁGRAFO TERCEIRO – O(A) DOADOR(A) se compromete a responder por 

quaisquer danos, perdas ou prejuízos causados diretamente ao DONATÁRIO ou a 

terceiros decorrentes da execução dos serviços doados.  

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA 

O presente contrato passa a vigorar a partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA QUINTA – CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL 

ANTICORRUPÇÃO 

O(A) DOADOR(A) e o DONATÁRIO não poderão oferecer, dar ou se comprometer 

a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de 

qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, 

o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais 

subcontratados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao 

Decreto Estadual nº 60.106/2014, o(a) DOADOR(A) se compromete a conduzir os 

seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos 

à Administração Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se de práticas como as 

seguintes: 

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 

agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 
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II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; 

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica 

para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos 

beneficiários dos atos praticados; 

IV – no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório público; 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para 

participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

f)  obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a 

administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da 

licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública; e 

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades 

ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das 

agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro 

nacional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- O descumprimento das obrigações previstas no 

Parágrafo Primeiro desta Cláusula poderá levar à rescisão unilateral do contrato, 
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sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, 

também, da instauração do processo administrativo de responsabilização de que 

tratam a Lei Federal nº 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014. 

CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

estivessem transcritos: 

a) o Edital de chamamento público indicado no preâmbulo deste 

instrumento, com todos os seus anexos; 

b) a proposta de doação apresentada pelo(a) DOADOR(A); 

II -Será competente para dirimir divergências decorrentes do presente contrato, 

que não puderem ser resolvidas administrativamente, o foro da Capital do Estado 

de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente 

instrumento em duas vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas 

partes, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na 

presença das testemunhas abaixo identificadas. 

São Paulo, ____ de __________ de 20XX. 

 

__________________________ 

CONTRATANTE 

__________________________ 

CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

__________________________ 

(nome, RG e CPF) 

__________________________ 

(nome, RG e CPF) 
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ANEXO IV.3 

DOAÇÃO DE DIREITOS 

CHAMAMENTO PÚBLICO SAP/GS n° 01/2019 

PROCESSO SAP n° 3229486/2019 

 

TERMO DE CONTRATO CELEBRADO ENTRE GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, POR MEIO DA SECRETARIA 

DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E Clique aqui 

para digitar texto., TENDO POR OBJETO A DOAÇÃO DE 

LICENÇA ANUAL DE OPERAÇÃO DO SOFTWARE 

“DRONETRACKER”. 

 

Pelo presente instrumento, de um lado Clique ou toque aqui para inserir o texto., 

neste ato representado(a) pelo(a) Senhor(a) Clique aqui para digitar texto., 

portador do RG nº Clique aqui para digitar texto. e CPF nº Clique aqui para digitar 

texto., doravante denominado[a] DOADOR(A), e de outro lado o Governo do 

Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Administração Penitenciária, 

doravante denominada DONATÁRIA, neste ato representada pelo Senhor NIVALDO 

CESAR RESTIVO, RG nº 13.191.896-5 e CPF nº 070.914.928/03, em face do 

chamamento público indicado em epígrafe, celebram o presente TERMO DE 

CONTRATO, nos termos do artigo 538 do Código Civil e demais normas 

regulamentares aplicáveis à espécie, para formalizar o recebimento de doação na 

forma e condições constantes das cláusulas que seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

Constitui objeto do presente instrumento a doação dos direitos de operação do 

software “Dronetracker”. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os direitos de operação do software “Dronetracker” 

serão doados sem encargos ou condições de qualquer natureza. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – O objeto da doação possui os valores abaixo, 

atribuídos pelo(a) DOADOR(A), conforme proposta de doação constante dos autos 

do Processo SAP/3229486/2019. 

Descrição do Item Valor 
Unitário 

Quantidade Valor 
Total 

Licença anual de operação  1  

Total    

 

CLÁUSULA SEGUNDA – RECONHECIMENTO DA TITULARIDADE  

O(a) DOADOR(A) declara, sob as penas da lei, ser titular dos direitos mencionados 

na Cláusula Primeira deste instrumento e deter condições e poderes para promover 

a doação de que cuida este contrato, na conformidade do artigo 538 e seguintes 

do Código Civil, inexistindo qualquer fato que impeça a concretização do presente 

ajuste. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOAÇÃO E TRANSFERÊNCIA  

O DONATÁRIO, em face da autorização exarada pelo Senhor NIVALDO CESAR 

RESTIVO, Secretário de Estado a fl. ____ dos autos do Processo 

SAP/3229486/2019, aceita os direitos referidos na Cláusula Primeira, que 

passam a incorporar seu patrimônio, tendo sua titularidade transferida de 

imediato. 

PARÁGRAFO ÚNICO – O(A) DOADOR(A) se compromete a arcar com todas as 

despesas necessárias e decorrentes da doação, inclusive encargos tributários 

eventualmente incidentes. 

CLÁUSULA QUARTA - VIGÊNCIA 

O presente contrato passa a vigorar a partir da data de sua assinatura. 
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CLÁUSULA QUINTA – CONFORMIDADE COM O MARCO LEGAL 

ANTICORRUPÇÃO 

O(A) DOADOR(A) e o DONATÁRIO não poderão oferecer, dar ou se comprometer 

a dar a quem quer que seja, tampouco aceitar ou se comprometer a aceitar de 

quem quer que seja, por conta própria ou por intermédio de outrem, qualquer 

pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios de 

qualquer espécie relacionados de forma direta ou indireta ao objeto deste contrato, 

o que deve ser observado, ainda, pelos seus prepostos, colaboradores e eventuais 

subcontratados. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em atendimento à Lei Federal nº 12.846/2013 e ao 

Decreto Estadual nº 60.106/2014, o(a) DOADOR(A) se compromete a conduzir os 

seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e quaisquer outros atos lesivos 

à Administração Pública, nacional ou estrangeira, abstendo-se de práticas como as 

seguintes: 

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 

agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada; 

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei; 

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica 

para ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos 

beneficiários dos atos praticados; 

IV – no tocante a licitações e contratos: 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 

expediente, o caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 

procedimento licitatório público; 
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c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou 

oferecimento de vantagem de qualquer tipo; 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para 

participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

f)  obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de 

modificações ou prorrogações de contratos celebrados com a 

administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da 

licitação pública ou nos respectivos instrumentos contratuais; ou 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos 

celebrados com a administração pública; e 

V – dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades 

ou agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das 

agências reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro 

nacional. 

PARÁGRAFO SEGUNDO- O descumprimento das obrigações previstas no 

Parágrafo Primeiro desta Cláusula poderá levar à rescisão unilateral do contrato, 

sem prejuízo da aplicação das sanções penais e administrativas cabíveis e, 

também, da instauração do processo administrativo de responsabilização de que 

tratam a Lei Federal nº 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014. 

CLÁUSULA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

estivessem transcritos: 

a) o Edital de chamamento público indicado no preâmbulo deste 

instrumento, com todos os seus anexos; 

b) a proposta de doação apresentada pelo(a) DOADOR(A); 
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II -Será competente para dirimir divergências decorrentes do presente contrato, 

que não puderem ser resolvidas administrativamente, o foro da Capital do Estado 

de São Paulo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E assim, por estarem às partes justas e contratadas, foi lavrado o presente 

instrumento em duas vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme pelas 

partes, vai por elas assinado para que produza todos os efeitos de Direito, na 

presença das testemunhas abaixo identificadas. 

 

São Paulo, ____ de __________ de 20XX. 

 

__________________________ 

CONTRATANTE 

__________________________ 

CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

__________________________ 

(nome, RG e CPF) 

__________________________ 

(nome, RG e CPF) 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE COMPLIANCE 

(em papel timbrado da empresa) 

 

Eu, ___________________________________, portador do RG nº 

_____________ e do CPF nº _____________, representante legal da empresa   

________________________ (nome empresarial), interessado em participar do 

Edital de Chamamento Público SSP -  XXX/2019, DECLARO, sob as penas da Lei, 

especialmente o artigo 299 do Código Penal Brasileiro, que a pessoa jurídica que 

represento conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática 

de quaisquer outros atos lesivos à Administração Pública, nacional ou estrangeira, 

em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013 e ao Decreto Estadual nº 

60.106/2014, tais como:   

I – prometer, oferecer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a 

agente público, ou a terceira pessoa a ele relacionada;  

II – comprovadamente, financiar, custear, patrocinar ou de qualquer modo 

subvencionar a prática dos atos ilícitos previstos em Lei;  

III – comprovadamente, utilizar-se de interposta pessoa física ou jurídica para 

ocultar ou dissimular seus reais interesses ou a identidade dos beneficiários dos 

atos praticados;  

IV –  dificultar atividade de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou 

agentes públicos, ou intervir em sua atuação, inclusive no âmbito das agências 

reguladoras e dos órgãos de fiscalização do sistema financeiro nacional. 

 

São Paulo, xx de xxxxxxx de 2019. 

 

_______________________________ 

(Nome/assinatura do representante legal) 

 


