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                                                                                                                             GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria da Administração Penitenciária 

Gabinete do Secretário e Assessorias 
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Telefone: (11) 3206 -4793 

 
EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 01/2009 

 

PROCESSO SAP/GS Nº050/2009 

ABERTURA:31/08/2009 

ENCERRAMENTO:10/09/2009 

 
O Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Ad mi-

nistração Penitenciária, neste ato representada pel o Senhor Se-

cretário de Estado, usando a competência atribuída pelo inciso 

VI do artigo 48 do Decreto estadual nº 46.623/2002,  torna pú-

blica, nos termos do § 1º do artigo 114 da Lei fede ral nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações, da Lei  estadual nº 

6.544, de 22 de novembro de 1989, e alterações, e d emais normas 

que regem a matéria, que se acha aberto nesta Secre taria, sita 

na Av. General Ataliba Leonel, 556 - Carandiru São Paulo/SP, 

procedimento de pré-qualificação para realização de  futuras li-

citações, visando a execução de obras para a Implan tação do 

Programa Estadual de Construção de Unidades Prision ais, no Es-

tado de São Paulo, sob a modalidade de Concorrência , do tipo 

menor preço, conforme o artigo 45, § 1º, inciso I, da Lei Fede-

ral de Licitações, de acordo com as condições fixad as neste e-

dital de pré-qualificação e seus anexos. 

 
Os interessados deverão entregar os envelopes conte ndo a 

documentação da pré-qualificação devidamente fechad os e lacra-

dos, no endereço acima mencionado, até as 09:00 hor as do dia 

10/09/2009, onde será realizada a sessão de abertur a dos refe-

ridos envelopes, no mesmo dia, às 09:30 horas, impr eterivelmen-

te. 
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1. - DO OBJETO 

 

1.1. O presente procedimento de pré-qualificação tem por  objeto 

a seleção de empresas ou consórcio de empresas com vistas 

à participação em futuras licitações destinadas à e xecução 

de obras para a Implantação de Unidades Prisionais nos 

seus 03(três) tipos, conforme segue. 
 
1.1.1. PENITENCIÁRIA FEMININA: unidades destinadas ao cum-

primento de penas privativas de liberdade em regime  
fechado e semi-aberto (já condenadas pela justiça),  
destinadas às mulheres, cujo valor estimado de 
construção é de R$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco 
milhões de reais);  

 
1.1.2. PENITENCIÁRIA MASCULINA/ CENTRO DE DETENÇÃO PROVI-

SÓRIA: unidades destinadas ao cumprimento de penas 
privativas de liberdade em regime fechado(já conde-
nados pela justiça) e custódia de presos provisó-
rios, respectivamente, cujo valor estimado de cons-
trução é de R$ 29.000.000,00 (vinte e nove milhões 
de reais); 

 
1.1.3. CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA: unidades desti-

nadas ao cumprimento de penas privativas de liber-
dade em regime semi-aberto, cujo valor estimado de 
construção é de R$ 35.000.000,00 (trinta e cinco 
milhões de reais). 

 

1.2 O escopo das obras objeto das futuras licitações, a  des-

crição das unidades prisionais, bem como as demais carac-

terísticas, encontra-se detalhado no Termo de Refer ência 

que compõe o Anexo VIII deste edital. 

 

1.3. Os valores acima estão referenciados de acordo com o Bole-

tim nº 148, referente ao mês de outubro de 2008, da  Compa-

nhia Paulista de Obras e Serviços – CPOS, vinculada  à Se-

cretaria de Economia e Planejamento, e deverão ser atuali-

zados pelo Boletim vigente quando da entrega da pro posta 

de preços. 

 

1.4. Os locais onde deverão ser construídos os empreendi mentos 

(cada unidade prisional) acima referenciados consta rão dos 



 
 
 

 
 

3

                                                                                                                             GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria da Administração Penitenciária 

Gabinete do Secretário e Assessorias 
DENG – Departamento de Engenharia 

Telefone: (11) 3206 -4793 

Editais de Licitação, sendo todos realizados no Est ado de 

São Paulo. 

 
 
2. - DA PARTICIPAÇÃO 
 

2.1. Atendidas as exigências deste edital, poderão parti cipar 

desta pré-qualificação empresas isoladamente ou reu nidas 

em consórcio, cujo objetivo social seja compatível com o 

objeto desta licitação. 
 

2.2. No caso de consórcio, este poderá ser formado por, no má-

ximo 2 (duas) empresas e o documento de formalizaçã o de 

compromisso de sua constituição deverá conter: 
 

2.2.1. a designação e sua composição, com a indicação do 

percentual da participação de cada uma das consor-

ciadas; 
 

2.2.2. o(s) empreendimento(s)(tipo(s) de unidade(s) prisi-

onal(is)) que constitui (em) o seu objeto e o quan-

titativo deste (s); 
 

2.2.3. compromisso de que o prazo de sua duração será, no 

mínimo, superior em 6 (seis) meses, em relação ao 

prazo contratual a ser estabelecido nas futuras li-

citações decorrentes desta pré-qualificação; 

 

2.2.4. o endereço do consórcio e o foro competente para 

dirimir eventuais demandas entre as partes; 

 

2.2.5. definição das obrigações e responsabilidade de cada  

consorciada em relação ao objeto da pré-

qualificação, à eventual licitação e ao provável 

contrato; 
 

2.2.6. declaração expressa de responsabilidade solidária 

das consorciadas pelos atos praticados pelo consór-

cio, em relação à pré-qualificação e ao eventual 

termo de contrato dela decorrente e que assinarão, 
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como anuentes, e solidariamente como responsáveis 

por todas as obrigações do consórcio; 
 

2.2.7. apresentação da empresa líder do consórcio, que irá  

se relacionar com a Secretaria da Administração Pe-

nitenciária - SAP em nome do consórcio; 

 

2.2.8. atender, na íntegra, às disposições do artigo 33 da  

Lei federal nº 8.666/93. 
 

2.3. Empresas consorciadas ou empresas de mesmo grupo ec onômico 

(coligadas) não poderão participar do presente proc edimen-

to de pré-qualificação e da Concorrência a ele vinc ulada, 

integrando mais de um consórcio ou apresentar-se is olada-

mente. 
 

2.4. Cada participante ou consórcio poderá apresentar do cumen-

tação para este procedimento de pré-qualificação pa ra cada 

um ou mais tipos de unidade prisional definidos no subitem 

1.1. e no Termo de Referência constante do Anexo VI II, 

deste edital. 
 

2.4.1. A escolha do(s) tipo(s) de unidade(s) prisional(is)  

para apresentar documentação de pré-qualificação 

deverá ser efetuada de acordo com o modelo de de-

claração constante do Anexo VII, deste edital. 
 
2.5. Será vedada a participação de empresas quando: 

 

2.5.1. declaradas inidôneas por ato do Poder Público; 

 

2.5.2.  sob processo de recuperação judicial ou falência; 
 

2.5.3 impedidas de licitar ou contratar com a Administra-

ção Pública ou quaisquer de seus órgãos ou entida-

des da administração indireta; 

 

2.5.4. que apresentem situações de impedimentos legais, em  

especial as do artigo 9º, da Lei federal nº 

8.666/93 e suas alterações; 
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2.5.5. empresas que se encontram interditadas por crimes 

ambientais nos termos do artigo 10, da Lei federal 

nº 9.605/98; 

 

2.5.6.  empresas que se apresentarem na licitação como sub -

contratadas de outra empresa ou consórcio partici-

pante; 

 

2.5.7. empresas que, na qualidade de empregadoras, tenham 

como diretor, gerente ou empregado, pessoa condena-

da por crime ou contravenção penal, em razão da 

prática de atos de preconceito de raça, cor, sexo 

ou estado civil ou pela adoção de práticas inibido-

ras, atentatórias ou impeditivas do exercício do 

direito à maternidade ou de qualquer outro critério  

discriminatório para a admissão ou permanência da 

mulher ou homem no emprego, segundo o disposto na 

Lei estadual nº 10.218, de 12.02.99. 
 

3. DA DOCUMENTAÇÃO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

 

3.1. As empresas interessadas em participar da presente pré-

qualificação deverão apresentar, em (um) único envelope 

devidamente fechado e lacrado , documentação que: 
 

3.1.1. comprove a Habilitação Jurídica, a Regularidade 

Fiscal e a Qualificação Econômico-Financeira das 

Participantes, nos termos dos artigos 28, 29 e 31 

da Lei federal nº 8.666/93, e suas alterações; 
 
3.1.2. comprove o cumprimento do disposto no inciso XXXIII  

do artigo 7º da Constituição Federal e do disposto 

no Parágrafo único, do artigo 117, da Constituição 

do Estado de São Paulo, mediante a apresentação de 

declaração, conforme modelo constante do Anexo VI; 

 

3.1.3.  declare o atendimento ao que dispõe a Lei estadual  

n°10.218, de 12 de dezembro de 1.999, nos termos do  

modelo constante do Anexo IX; 
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3.1.4. declare, sob as penas da lei, em papel timbrado e 

descrito por seu representante legal, que assume a 

obrigação de utilizar na execução do objeto da li-

citação somente produtos e subprodutos de origem 

exótica, ou de origem nativa de procedência legal 

e, no caso de utilização de produtos e subprodutos 

listados no artigo 1º, do Decreto Estadual nº 

53.047, de 02 de junho de 2008, a obrigação de pro-

ceder às respectivas aquisições de pessoa jurídica 

devidamente cadastrada no “Cadastro Estadual de São  

Paulo, produtos e subprodutos florestais de origem 

nativa da flora brasileira - CADMADEIRA”, de acordo  

com o modelo que constitui o Anexo X deste Edital. 

 

3.1.5 . declare, nos termos do modelo constante do Anexo 

III, que não possui impedimentos para participar 

desta licitação e de que: 

 

3.1.5.1. Sujeita-se a todas as condições deste e-

dital; 

 

3.1.5.2. Assume inteira responsabilidade pela im-

plantação das obras e serviços objeto da 

futura licitação, bem como pelos demais 

encargos derivados daquela contratação; 

 

3.1.5.3. Tem pleno conhecimento das condições ge-

rais e particulares do objeto da licita-

ção; 

 

3.1.5.4. Responderá pela veracidade de todas as 

informações constantes da documentação 

apresentada. 

 

3.1.6.  declare, nos termos do modelo constante do Anexo 

VII e subitem 2.4.1., a escolha do(s) tipo(s) de un ida-

de(s) prisional(is), somente esta deverá ser entregue fora 

do envelope.  
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3.2. A documentação relativa à Habilitação Jurídica , conforme o 

caso consistirá de: 

 

3.2.1. cédula de identidade dos sócios das sociedades sim-

ples; 

 

3.2.2. inscrição no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

do ato constitutivo e estatuto em vigor e suas al-

terações, no caso de sociedades simples, bem como, 

investidura de seus representantes legais em exer-

cício; 
 

3.2.3. ato constitutivo em vigor, devidamente arquivado na  

Junta Comercial ou repartição correspondente, no 

caso de sociedades empresárias, acompanhado da pro-

va de investidura dos representantes legais em e-

xercício; 
 

3.2.4. publicação oficial das atas que tenham aprovado ou 

alterado os estatutos e de eleição dos administra-

dores em exercício do mandato, no caso de socieda-

des por ações; 

 

3.2.5. no caso de consórcio, cada empresa consorciada de-

verá apresentar a documentação exigida neste item.  

 

3.3. A documentação relativa à Regularidade Fiscal deverá cor-

responder à empresa participante, e consistirá em:  

 

3.3.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica – CNPJ, da empresa participante; 

 

3.3.2. prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Es-

tadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicí-

lio ou sede da empresa participante, pertinente ao 

seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 
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3.3.3. prova de regularidade para com a Fazenda Federal, 

do domicílio ou sede da empresa participante, medi-

ante apresentação conjunta da Certidão de Tributos 

e Contribuições Federais, expedida pela Procurado-

ria Geral da Fazenda Nacional;  

 

3.3.4.  prova de regularidade para com a Fazenda Estadual,  

do domicílio ou sede da empresa participante, per-

tinente ao seu ramo de atividade e relativo aos 

tributos relacionados com as atividades objeto da 

licitação, mediante a apresentação de Certidão ex-

pedida pelo órgão estadual competente; 

 

3.3.5. prova de regularidade para com a Fazenda Municipal 

do domicilio ou sede da empresa participante, medi-

ante a apresentação de certidão de tributos mobili-

ários expedida pela Secretaria de Finanças desse 

município; 

 

3.3.6. prova de regularidade relativa à Seguridade Social 

– INSS (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

Lei, da sede da empresa participante; 

 

3.3.6.1. Na hipótese de não constar prazo de vali-

dade nas certidões apresentadas, a Admi-

nistração aceitará como válidas as expedi-

das até 180 (cento e oitenta) dias imedia-

tamente anteriores à data da apresentação 

das propostas. 
 

3.3.7. No caso de consórcio, cada empresa consorciada de-

verá apresentar a documentação exigida neste item.  

 

3.4. A documentação relativa à Qualificação Econômi co-

Financeira limitar-se-á: 

 

3.4.1. prova de ter a empresa patrimônio líquido, igual ou  

superior , ao seguinte:  
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a)PENITENCIÁRIA FEMININA: R$ 4.500.000,00 (quatro milhões 

e quinhentos mil reais);  
 
b)PENITENCIÁRIA MASCULINA/ CENTRO DE DETENÇÃO PROVI SORIA: 

R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reai s); 
 

c)CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA: R$ 3.500.000,00 
(três milhões e quinhentos mil reais).  

 

3.4.1.1.  A comprovação do patrimônio líquido exigi-

do  deverá ser de 10% (dez por cento) do 

valor estimado da contratação nos termos 

do artigo 31 § 3º da LF nº 8.666/93 e al-

terações.  

3.4.1.1.1 . Caso a empresa ou consórcio de empresas 

venha apresentar documentação para se pré- 

qualificar para mais de um empreendimento, 

a comprovação do patrimônio líquido exigi-

do será igual ou superior a 10% do valor 

estimado do total das contratações, refe-

ridas no subitem 3.4.1.  
 

3.4.1.2. No caso de consórcio, o valor do patrimô-

nio líquido exigido deverá ser igual ou 

superior ao valor da unidade prisional 

pretendida, referida no subitem 3.4.1. 

acrescido de 30% (trinta por cento). O 

valor do patrimônio líquido deverá  cor-

responder à soma dos patrimônios líquidos 

das empresas consorciadas, na proporção 

de sua respectiva participação no consór-

cio. 

 

3.4.1.2.1. Não será exigível o acréscimo 

30% (trinta por cento) para 

os consórcios compostos, em 

sua totalidade, por micro e 

pequenas empresas assim defi-

nidas em lei. 
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3.4.2. Balanço patrimonial e respectiva demonstração con-

tábil do resultado do último exercício, já exigível  

à época da entrega da documentação, onde deve estar  

evidenciada a boa situação financeira da licitante,  

vedada sua substituição por balancetes ou balanços 

provisórios, podendo ser atualizados por índices 

oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses  

da data da apresentação da proposta, devendo ser 

apresentada a respectiva memória de cálculo. Com 

base nas fórmulas a seguir discriminadas e nos da-

dos extraídos do balanço apresentado será atestada 

a capacidade econômico-financeira das licitantes 

caso atendam aos seguintes índices: 

 
3.4.2.1. Índice de Liquidez Corrente (ILC),  maior 

ou igual a 1,5. 
 

ILC = 
AC 
PC 

 
3.4.2.2. Índice de Liquidez Geral (ILG), maior ou 

igual a 1,5. 
 

ILG = 
AC + RLP  
PC + ELP  

 
 
3.4.2.3. Grau de Endividamento Geral (GEG), igual 

ou menor a 0,50. 
 

GEG =  
PC + ELP  

AT 
 
 
 

ONDE:   
 AC = Ativo Circulante 

 PC =  Passivo Circulante 

 RLP =  Realizável a Longo Prazo 

 ELP =  Exigível a Longo Prazo 

 AT =  Ativo Total 
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3.4.2.4. Os balanços deverão conter as assinaturas 

dos sócios e do contador responsável, re-

gistrado no Conselho Regional de Contabi-

lidade. 

 

3.4.2.5. No caso de consórcio, os índices deverão 

ser atendidos individualmente por cada uma 

das empresas que o constituem. 
 

3.4.3. certidão negativa de falência ou recuperação judi-

cial, expedida pelo Distribuidor Judicial, no caso 

de sociedades comerciais, ou Certidões dos Distri-

buidores Civis, no caso de sociedades civis, da se-

de da empresa participante, datada de até 180 (cen-

to e oitenta) dias, contados de sua expedição; 
 

3.4.3.1. Caso a empresa participante tenha estado 

em regime de concordata, deverá apresentar 

também prova de extinção do respectivo 

processo. 

 

3.4.3.2. A empresa participante com sede em outras 

Unidades da federação deverá apresentar 

certidão emitida pelo Poder Judiciário do 

Estado de origem. 
 

3.4.3.3. No caso de consórcio, cada empresa consor-

ciada deverá apresentar a documentação e-

xigida neste subitem. 
 

3.5. A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  deverá ser 

apresentada em envelope(s) individuais, fechado(s) e la-

crado(s),  sendo 1 (um) envelope para cada tipo de unidade 

prisional conforme declarado no anexo VII, constant e do 

subitem 2.4.1. deste Edital. 

 

3.5.1. Certidão de Registro da Empresa e de seu responsá-

vel técnico no Conselho Regional de  Engenharia, Ar-

quitetura e Agronomia – CREA; 
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3.5.2. Por ocasião da contratação,  quando se tratar de Par-

ticipante sediado e registrado no CREA de outra U-

nidade da Federação, a certidão deverá conter o 

visto do CREA de São Paulo, conforme a Resolução 

413, de 27/06/97, do CONFEA. 

 

3.5.3. COMPROVAÇÃO TECNICO-PROFISSIONAL 

Comprovação da Participante de possuir no seu qua-

dro permanente, na data da entrega da documentação,  

profissional(is) de nível superior detentor(es) de 

atestado(s) técnico(s) ou certidão(ões) emitidas 

por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou 

privado, acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certi-

ficado(s) de Acervo Técnico – CAT, expedido(s) pelo  

CREA, que comprove a execução de obras e serviços 

de características semelhantes ou superiores ao ob-

jeto desta pré-qualificação, observada as parcelas 

de maior relevância técnica e valor significativo, 

conforme abaixo: 

 
-  Construção de empreendimento comercial ou in-

dustrial; 
 
-  serviços de Acabamentos em geral; 
 
-  instalações Elétricas, Hidráulicas e Prevenção 

e Combate a Incêndio; 
 
- pavimentação asfáltica com Concreto Betuminoso 

Usinado a Quente (CBUQ). 

 

3.5.3.1. A comprovação de que o(s) profissional(is) 

acima indicado(s) pertence(m) ao quadro 

permanente de pessoal da Participante ou, 

no caso de consórcio, de uma das empresas 

que o compõem, será feita pela apresenta-

ção da Carteira de Trabalho, da Ficha de 

Registro de Empregados, do Contrato de 

Trabalho ou Contrato Social, Contrato de 
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Prestação de Serviço ou Ata da Assembléia, 

referente à investidura no cargo. 

 

3.5.3.2. Para a comprovação das exigências previs-

tas neste subitem, serão considerados con-

juntamente, as certidões de acervo técnico 

e os atestados de responsabilidade técnica 

apresentados pelas empresas constituintes 

do consórcio. 

 

3.5.3.3. A Certidão de Acervo Técnico - CAT deverá 

referir-se às atividades técnicas que fa-

çam parte das atribuições legais do(s) 

profissional(is), sendo que somente serão 

aceitas aquelas constantes do artigo 1º da 

Resolução 218 do CONFEA e relacionadas à 

execução de obras, a saber: Coordenação, 

Supervisão, Direção e Execução. 

 

3.5.3.4. Os profissionais acima indicados deverão 

participar da obra e serviços objeto das 

futuras licitações decorrentes deste pro-

cedimento de pré-qualificação, admitindo-

se a substituição por profissionais de ex-

periência equivalente ou superior, desde 

que aprovada pela Secretaria da Adminis-

tração Penitenciária - SAP.  

 

3.5.4. COMPROVAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) 

de direito público ou privado, devidamente regis-

trados nas entidades profissionais competentes, que  

comprove(m) ter a participante executado, ou estar 

executando, satisfatoriamente, serviços compatíveis  

em características e quantidades com o objeto desta  

pré-qualificação, demonstrando a experiência da em-

presa nas parcelas de maior relevância técnica e 

valor significativo fixados para cada uma das uni-



 
 
 

 
 

14

                                                                                                                             GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria da Administração Penitenciária 

Gabinete do Secretário e Assessorias 
DENG – Departamento de Engenharia 

Telefone: (11) 3206 -4793 

dades prisionais, conforme o subitem  3.9 , deste e-

dital. 

 

3.5.4.1. para cada uma das parcelas de maior rele-

vância, descriminadas no subi tem 3.9  serão 

aceitos no máximo 03 (três) atestados de 

empresa/consórcio participante, como con-

tratado principal ou como subcontratado 

oficial.   

 

3.5.4.2. Em caso de consórcio, será admitido o so-

matório dos quantitativos de cada consor-

ciado para comprovação do subitem 3.5.4. 

 

3.5.5. indicação e declaração de disponibilidade das ins-

talações, equipamentos, licenças de uso dos softwa-

res e veículos necessários à execução das obras, 

conforme modelo do Anexo I deste Edital, para cada 

obra a ser contratada; 

 

3.5.6. indicação e declaração de disponibilidade do pesso-

al técnico necessário à execução das obras e servi-

ços objeto da futura contratação, conforme modelo 

do Anexo II, deste Edital, para cada obra a ser 

contratada, devendo ser informado o quantitativo 

para cada função. 

 

3.6. A comprovação do cumprimento do disposto no inciso XX XIII 

do artigo 7º da Constituição Federal dar-se-á pela apre-

sentação de declaração de que a participante não em prega 

menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, per igoso 

ou insalubre nem contrata para qualquer trabalho, m enor de 

16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,  a par-

tir de 14 (catorze) anos,  nos termos do inciso XXX III, do 

artigo 7º, da Constituição Federal e da Lei federal  nº 

9.854, de 27 de outubro de 1.999, conforme modelo c onstan-

te do Anexo IV, deste Edital. 
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3.6.1. No caso de consórcio, cada empresa consorciada de-

verá apresentar a documentação exigida neste subi-

tem. 

 

3.7. A comprovação do cumprimento do disposto no Parágrafo  úni-

co, do artigo 117, da Constituição do Estado de São  Paulo 

dar-se-á pela apresentação de declaração da partici pante, 

elaborada em papel timbrado e subscrita por seu rep resen-

tante legal, de que atende, para a prestação dos se rviços 

objeto desta licitação, às normas relativas à saúde  e se-

gurança no trabalho ,  conforme disposto no Parágrafo único, 

do artigo 117, da Constituição do Estado de São Pau lo, cu-

jo modelo consta do Anexo VI, deste Edital. 

 

3.7.1. No caso de consórcio, cada empresa consorciada de-

verá apresentar a documentação exigida neste item.  

 

3.8. A declaração de atendimento ao que dispõe a Lei est adual 

nº 10.218, de 12 de dezembro de 1.999, deverá ser e fetuada 

de acordo com o modelo constante do Anexo IX, deste  edi-

tal. 

 

3.8.1. No caso de consórcio, cada empresa consorciada de-

verá apresentar a documentação exigida neste item. 
 

3.9. Para a comprovação das exigências técnico-operacion ais 

constantes dos subitens 3.5.3. e 3.5.4., acima, serão con-

siderados parcelas de maior relevância técnica e va lor 

significativo para cada tipo de unidade prisional, na exe-

cução de obras similares e de porte equivalente dos  se-

guintes serviços: 

  

3.9.1. PARA TODOS OS TIPO DE UNIDADES PRISIONAIS, fazer 

prova de execução de no mínimo 3 (três) das ativi-

dades abaixo indicadas:  

 

I.  Execução de entrada de energia (cabine primá-

ria); 

II.  Execução de subestação transformadora; 

III.  Execução de Estação de Tratamento de Esgoto; 
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IV.  Sistema de Alarme e Segurança; 

V.  Instalação de Grupo gerador. 
 

3.9.2. PARA A UNIDADE PRISIONAL - PENITENCIÁRIA FEM ININA , 

apresentação de atestados atendendo aos serviços e 

as quantidades mínimas abaixo: 

 

3.9.2.1. Construção de empreendimento comercial 

ou industrial, com área construída igual 

ou superior a 9.500 m 2; 

 

3.9.2.2. Execução de concreto usinado estrutural 

Fck ≥ 25 MPa, no mínimo de 4.000 m³; 

 

3.9.2.3. Execução de serralheria de portas e gra-

des de segurança em aço, compatíveis com 

o objeto a ser licitado de no mínimo 

550m2; 

 

3.9.2.4. Pavimentação asfáltica com Concreto Be-

tuminoso Usinado a Quente (CBUQ)de no 

mínimo 2.500 m 2; 

 

3.9.2.5. Fornecimento e montagem de no mínimo 

63.500 kg de estrutura metálica; 

 

3.9.2.6. Execução de no mínimo 20.000 m 2 de alve-

naria de blocos de concreto; 

 

 

3.9.3. PARA A UNIDADE PRISIONAL - PENITENCIÁRIA MAS CULI-

NA/ CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA, apresentação de 

atestados atendendo aos serviços e as quantidades 

mínimas abaixo: 

 

3.9.3.1. Construção de empreendimento comercial 

ou industrial, com área construída igual 

ou superior a 5.500 m 2; 
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3.9.3.2. Execução de concreto usinado estrutural 

Fck ≥ 25 MPa, no mínimo de 1.700 m³; 

 

3.9.3.3. Execução de serralheria de portas e gra-

des de segurança em aço, compatíveis com 

o objeto a ser licitado de no mínimo 600 

m2; 

 

3.9.3.4. Pavimentação asfáltica com Concreto Be-

tuminoso Usinado a Quente (CBUQ)de no 

mínimo 4.000 m²; 

 

3.9.3.5. Fornecimento e montagem de no mínimo 

13.000 kg de estrutura metálica; 

 

3.9.3.6. Execução de no mínimo 3.000 m 2 de alvena-

ria de blocos de concreto; 

 

 
3.9.4. PARA A UNIDADE PRISIONAL – CENTRO DE PROGRES SÃO 

PENITENCIÁRIA , apresentação de atestados atendendo 
aos serviços e as quantidades mínimas abaixo: 

 
3.9.4.1. Construção de empreendimento comercial 

ou industrial, com área construída igual 
ou superior a 9.000  m 2; 

 
3.9.4.2. Execução de concreto usinado estrutural 

Fck ≥ 25 MPa, no mínimo de 3.000 m³; 
 
3.9.4.3. Execução de serralheria de portas e gra-

des de segurança em aço, compatíveis com 
o objeto a ser licitado de no mínimo 
1.000 m 2; 

 
3.9.4.4. Pavimentação asfáltica com Concreto Be-

tuminoso Usinado a Quente (CBUQ)de no 
mínimo 7.000 m 2; 

 
3.9.4.5. Fornecimento e montagem de no mínimo 

80.000 kg de estrutura metálica; 
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3.9.4.6. Execução de no mínimo 11.000 m 2 de alve-
naria de blocos de concreto; 

 
4. DA DATA DA ENTREGA E ABERTURA DOS DOCUMENTOS 
 
4.1. Data da entrega: 10/09/2009 
 

Horário: até as 09:00 horas 

Local: Secretaria da Administração Penitenciária sita à 

Avenida Ataliba Leonel, 556 Carandiru – São Pau-

lo/SP  

 

4.2. Não serão aceitas propostas que chegarem após o hor ário 

acima estabelecido. 
 

4.3. Data da abertura 10/09/2009  às 09:30 horas , no mesmo local 

da entrega das propostas. 

 

 

5.  DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

5.1. A documentação exigida deverá ser preferencialmente , rela-

cionada, separada, colecionada e numerada na ordem estabe-

lecida neste edital. 

 

5.2.  A documentação deverá ser apresentada em original,  por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião  de no-

tas ou cópia simples acompanhada do original para a utenti-

cação por membro da Comissão Julgadora de Licitação , nos 

termos do Decreto Estadual nº 52.658, de 23 de jane iro de 

2008. 

 

5.3. Caso o órgão emissor não declare o período de valid ade da 

documentação exigida, este deverá, para fins desta pré-

qualificação, haver sido emitido no máximo 180 (cen to e 

oitenta) dias anteriores à data determinada para ab ertura 

do envelope contendo a documentação, estabelecida n o pre-

âmbulo deste edital.  
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5.4. Todos os documentos expedidos pela empresa serão su bscri-

tos por seu representante legal, com identificação clara 

de seu subscritor. 

 

5.5. Os envelopes contendo a documentação exigida neste Edital 

deverão ser entregues devidamente fechados e indeva ssados 

no dia e horário consignados neste edital. 

 

5.6. Nos envelopes deverão constar, de forma visível, o número 

do envelope, o nome da empresa, o número, o objeto da pré-

qualificação e a Unidade Prisional pretendida. 

 

5.7. Os documentos de credenciamento ou procurações da e mpresa 

que quiser se fazer representar e participar dos tr abalhos 

nas sessões públicas, serão entregues, em separado,  dire-

tamente à Comissão Julgadora, no dia e horário desi gnados 

para a abertura do envelope contendo a documentação  exigi-

da, juntamente com a respectiva cédula de identidad e do 

credenciado, procurador ou representante legal. 
 

5.7.1. em se tratando de instrumento particular de procu-

ração, este poderá ser apresentado por procuração 

pública ou particular. 
 

5.7.2. em se tratando de carta credencial, esta deverá ser  

assinada pelo representante legal da empresa, con-

forme modelo constante do Anexo V, deste edital. 
 

5.7.3. quando a empresa se fizer representar por seu diret or ou 

um dos seus sócios, deverá o mesmo apresentar o con trato 

social da empresa, em original, por qualquer proces so de 

cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia si mples 

acompanhada do original para autenticação por membr o da 

Comissão Julgadora de Licitação, nos termos do Decr eto Es-

tadual nº 52.658, de 23 de janeiro de 2008. 

 
 

5.7.4. os documentos de credenciamento, procurações e car-

tas-credenciais serão retidos pela Comissão Julga-

dora e juntados aos autos da pré-qualificação. 
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6. DO JULGAMENTO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

 

6.1. Os envelopes e os documentos de credenciamento apre senta-

dos serão rubricados pelos membros da Comissão Julg adora e 

pelas participantes ou seus representantes legais o u cre-

denciados que estiverem presentes à sessão. 
 

6.2. A Comissão Julgadora procederá à abertura dos envel opes, 

conferirá e rubricará toda a documentação que, em s eguida, 

será rubricada pelos representantes legais ou crede nciados 

das empresas participantes que estiverem presentes,  sendo 

juntada ao processo administrativo. 

 

6.3. A sessão será encerrada para posterior análise pelo s mem-

bros da Comissão Julgadora da documentação colecion ada. 

 

6.4. Serão consideradas pré-qualificadas pela Comissão J ulgado-

ra as Participantes que apresentarem, com exatidão,  todos 

os documentos solicitados por este edital de pré-

qualificação. 

 

6.4.1. A Comissão Julgadora poderá, a seu exclusivo crité-

rio, solicitar documentos e/ou informações adicio-

nais para dirimir dúvidas que venham ser suscitadas  

no exame da documentação apresentada.  

 

6.5. O resultado da pré-qualificação será divulgado por meio de 

publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo . 
 
7. DOS RECURSOS 
 

7.1. Dos atos da Comissão Julgadora caberá recurso, no p razo de 

5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato por 

meio de publicação na imprensa oficial. 

 

7.2. Os recursos administrativos serão dirigidos ao Sr. Secre-

tário da Secretaria da Administração Penitenciária,  por 

intermédio da Comissão Julgadora, na forma e nos pr azos 
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previstos pelas disposições legais e deverão ser  p rotoco-

lados na Secretaria da Administração Penitenciária,  loca-

lizada na Avenida General Ataliba Leonel, 556 – Car andiru 

- São Paulo/SP, nos dias e horários de expediente. 
 

7.3. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de  recon-

sideração se inicia ou transcorre sem que os autos do pro-

cesso estejam com vista franqueada ao interessado. 
 

7.4. A intimação de todos os atos previstos neste item s erá 

feita mediante publicação na imprensa oficial. 
 

7.5. Para efeito de contagem de prazos legais serão cons idera-

dos dias úteis aqueles em que houver expediente nor mal na  

Secretaria Administração Penitenciária - SAP. 
 
8. DAS FUTURAS LICITAÇÕES 
 
8.1. A execução das obras e serviços de Implantação do P rograma 

de Construção das Unidades Prisionais no Estado de São 

Paulo, referidas no objeto do presente procedimento  lici-

tatório, serão licitados futuramente, cujas regras serão 

definidas e divulgadas por meio de editais específi cos, 

que observarão aos requisitos estabelecidos no arti go 40, 

da Lei federal nº 8.666/93, e suas alterações. 
 
8.2. As licitações futuras, na modalidade de concorrênci a, se-

rão do tipo menor preço, de execução indireta, no r egime 

de empreitada por preço global. 

 

8.3. As empresas ou consórcios pré-qualificados receberã o um 

“Certificado de Pré-Qualificação”, com validade de 360 

(trezentos e sessenta) dias, prorrogáveis por mais 360 

(trezentos e sessenta) dias. 

 

8.4. As empresas ou consórcios que receberem o “Certific ado de 

Pré-Qualificação” serão oportunamente convidados, f ormal-

mente, a participar dos certames licitatórios decor rentes 

deste procedimento, quando poderão apresentar suas propos-

tas comerciais, em conformidade com os requisitos e speci-

ficados no respectivo edital. 
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8.4.1.  A empresa ou consórcio de empresas pré-

qualificadas poderá participar de todas as licita-

ções a serem realizadas para o(s) tipo (s) de uni-

dade prisional (is) para as quais estiver habili-

tada, até que, vencedor (a) dos certames e forma-

lizados os respectivos contratos, veja esgotada 

sua capacidade econômico-financeira, consoante o 

patrimônio líquido inicialmente demonstrado.  

 

8.4.2.  A empresa ou consórcio pré-qualificado não terá o-

brigação de participar da concorrência relativa ao 

objeto do presente procedimento. 

 

8.4.3.  O direito de apresentar propostas comerciais nas 

futuras licitações restringe-se às empresas ou con-

sórcios que tenham sidos pré-qualificados de acordo  

com o presente edital. 
 

9  DO CADERNO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 
 
9.1. O “Caderno da pré-qualificação” poderá ser consultado , pe-

los interessados, no site www.e-negociospublicos.co m.br, e 

baixado completo no site a partir do dia 01/08/2009  até o 

dia 09/09/2009 . Na eventualidade  de problemas no download 

dos arquivos, o edital completo poderá ser retirado , no 

horário comercial (das 9:00 horas às 12:00 horas e das 

14:00 horas às 17:00 horas) diretamente no Departam ento de 

Engenharia da Secretaria da Administração Penitenci ária, 

situada na Avenida Ataliba Leonel.556, mediante a a presen-

tação de um CD-R, sem uso, para troca. 
 
9.2. Compõem o “Caderno da pré-qualificação”: 

 
Anexo I  Modelo de declaração de Disponibilidade de  

equipamentos; 
 
Anexo II  Modelo de declaração de Disponibilidade d e 

pessoal; 
 
Anexo III  Modelo de declaração de não impedimentos  e 

cumprimento do disposto no item 3.9. do e-
dital; 
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Anexo IV  Modelo de declaração de Regularidade Pera n-

te o Ministério do Trabalho; 
 
Anexo V   Modelo de carta de credenciamento; 
 
Anexo VI  Modelo de declaração de cumprimento ao di s-

posto no Parágrafo Único, do Artigo 117, da 
Constituição Estadual; 

 
Anexo VII Modelo de declaração de escolha da Unidad e 

Prisional a qual pretende apresentar docu-
mentação de pré-qualificação; 

 
Anexo VIII  Termo de referência e Planilha de Quant i-

tativos; 
 
Anexo IX  Modelo de declaração de Atendimento ao qu e 

dispõe a Lei estadual nº 10.218, de 12 de 
dezembro de 1.999. 

 
Anexo X  Modelo de declaração de compromisso de uti -

lização de produtos e subprodutos de madei-
ra do Decreto estadual nº 53.047/08 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

10.1. Este procedimento de pré-qualificação será processa do pe-

la Comissão Especial de Licitação, a ser designada pelo 

Senhor Secretário da Administração Penitenciaria - SAP. 

 

10.2. A participação no presente procedimento de pré-

qualificação implica conhecimento pela Participante  das 

normas do Edital e de seus anexos, não podendo invo car 

nenhum desconhecimento como elemento impeditivo par a a 

sua participação. 

 

10.3. As empresas interessadas em participar deste proced imento 

poderão formular consultas, solicitar informações e  obter 

esclarecimentos relativos à pré-qualificação, sempr e por 

escrito, nos dias e horários de expediente dirigind o-se 

ao Departamento de Engenharia da Secretaria da Admi nis-

tração Penitenciária, situada À Avenida General Ata liba 

Leonel. 556 – Carandiru - nesta Capital, pelo fac-s ímile 
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(11)3206 - 4793, mencionando sempre o número desta Pré-

Qualificação e seu objeto. 

 

10.3.1. O prazo para formular consultas, solicitar infor-

mações e obter esclarecimentos será de até 10 

(dez) dias corridos antes da data prevista para o 

recebimento do envelope contendo a documentação 

exigida neste Edital.  
 
10.4. A Secretaria da Administração Penitenciária se rese rva o 

direito de, unilateralmente, desqualificar qualquer  em-

presa previamente qualificada, nos casos de comprov ada 

falsidade ideológica, má conduta ou submissão de do cumen-

tos fora das normas exigidas. 
 

10.5. Serão ainda desqualificadas as empresas se, após a quali-

ficação deste procedimento, ocorrer qualquer das hi póte-

ses a que alude o item 2.5 deste edital. 
 

10.6. O procedimento de pré-qualificação será considerado  con-

cluído após a qualificação das empresas pela Secret aria 

da Administração Penitenciária. 

 

10.7. A empresa ou consórcio que não cumprir o disposto n a De-

claração de Disponibilidade, Anexo I, ou que fizer qual-

quer declaração falsa, inclusive no que tange ao cu mpri-

mento dos requisitos desta Pré-Qualificação, garant ido 

sempre o exercício do direito de ampla defesa, fica rá 

impedido de licitar e contratar com a Administração  Pú-

blica Estadual, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, e n-

quanto perdurarem os motivos determinantes da puniç ão ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a pró pria 

autoridade que aplicou a penalidade que deverá ser re-

gistrada no CAUFESP e no sítio www.sancoes.sp.gov.b r, 

sem prejuízo das demais cominações legais. 
 

São Paulo, 30 de Agosto de 2009. 
 

______________________________ 
Lourival Gomes 

Secretário de Estado 
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EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO SAP N° 01/2009 
 
 

ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS 

 

LOCAL E DATA 

 

À 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - SAP 
 

Prezados Senhores, 

 

Declaramos, sob as penas da lei, com base no § 6º d o artigo 30 

da Lei federal nº 8.666/93, e suas alterações, que se formos 

contratados para a execução do objeto da futura lic itação, de-

corrente da pré-qualificação   SAP  Nº.01/2009, por emos de i-

mediato, à disposição de V.Sªs., durante a execução  do contra-

to os equipamentos abaixo relacionados, nos termos das exigên-

cias editalícias, nas quantidades e qualidades míni mas neces-
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sárias ao cumprimento do objeto daquela licitação, que serão 

utilizados na realização dos serviços. 

 

 

Atenciosamente, 

___________________________ 

Responsável pela Participante(ou pelo consórcio) 

CIC 

RG 
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EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO SAP N.° 01/2009 

 

ANEXO II 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE PESSOAL 

 

LOCAL E DATA 

 

À 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - SAP 
 

 

Prezados Senhores, 

 

Declaramos, sob as penas da lei, com base no § 6º d o artigo 30 

da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alte-

rações, que se formos contratados para a execução d o objeto da 

futura licitação, decorrente da pré-qualificação SA P 

nº.01/2009, poremos de imediato, à disposição de V.  Sas., os 

profissionais necessários à execução do contrato, n os termos 

das exigências editalícias, os quais ficarão vincul ados ao a-

juste até o término de sua vigência. 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

___________________________ 

Responsável pela Participante(ou pelo consórcio) 

CIC 

RG 
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EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO SAP N.° 01/2009 

 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO E CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO I-

TEM 3.9. DO EDITAL 

LOCAL E DATA 

 
À 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - SAP 
 

Prezados Senhores, 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa ( ou empresa 

consorciada) não incorre em qualquer dos impediment os previs-

tos no edital de pré-qualificação SAP nº 01/2009, e  que: 

 

• Sujeita-se a todas as condições deste edital; 

 

• Assume inteira responsabilidade pela implantação da s obras 

e serviços objeto da futura licitação, bem como pel os de-

mais encargos derivados daquela contratação; 

 

• Tem pleno conhecimento das condições gerais e parti culares 

do objeto da licitação; 

 

• Responde pela veracidade de todas as informações co nstantes 

da documentação apresentada. 

 
Atenciosamente, 

___________________________ 

Responsável pela Participante(ou pelo consórcio) 

CIC 

RG 
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EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO SAP N.° 01/2009 

 
ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE PERANTE O MINISTÉRIO DO 

TRABALHO 
 
 

LOCAL E DATA 

 

À 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - SAP 
 

Prezados Senhores, 

 

....................., inscrita no CNPJ nº ........ , por in-

termédio de seu representante legal o(a) Sr(a) .... ........., 

portador da Carteira de Identidade nº ........e do CIC nº 

.........., DECLARA, para fins do disposto no incis o V do ar-

tigo 27 da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a-

crescido pela Lei federal 9.854, de 27 de outubro d e 1999, que 

não emprega menor de dezoito anos em trabalho notur no, perigo-

so ou insalubre, nem contrata para qualquer trabalh o, menor de 

16 (desesseis) anos, salvo na condição de aprendiz,   a partir 

de 14 (quatorze) anos. 

 

 
 

................................. 
Representante legal 

(com carimbo da empresa) 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

30

                                                                                                                             GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria da Administração Penitenciária 

Gabinete do Secretário e Assessorias 
DENG – Departamento de Engenharia 

Telefone: (11) 3206 -4793 

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO SAP N.° 01/2009 
 

ANEXO V 
 

MODELO DE "CARTA DE CREDENCIAMENTO" 

 

 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - SAP 

 

Prezados Senhores, 

 

Atendendo ao disposto no edital de pré-qualificação  em refe-

rência, vimos, pela presente, credenciar perante V.  Sas. o Sr. 

.........., portador da Cédula de identidade nº ... ..e do CPF 

nº ......, e, no seu impedimento, o Sr. ........... ....... 

portador da Cédula de identidade nº .....e do CPF n º ......, 

como representantes qualificados e autorizados, com  todos os 

poderes para representar esta Empresa durante a ref erida Pré-

Qualificação, inclusive para receber intimação e/ou desistir 

de recursos, até a fase de recebimento do “Certific ado de Pré-

Qualificação” . 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Local e data 

 

 

_________________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome: 

RG: 

CPF: 
 
 
 



 
 
 

 
 

31

                                                                                                                             GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria da Administração Penitenciária 

Gabinete do Secretário e Assessorias 
DENG – Departamento de Engenharia 

Telefone: (11) 3206 -4793 

EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO SAP N.° 01/2009 
 

ANEXO VI 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE A QUE SE REFERE O PARÁ-
GRAFO ÚNICO, DO ARTIGO 117, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUA L 
 
 
 
 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - SAP 
 
 
 

 

....................., inscrita no CNPJ n.º ....... ., por in-

termédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ... .........., 

portador da Carteira de Identidade n.º ........e do  CIC n.º 

.........., DECLARA, para fins do disposto no Parág rafo único, 

do artigo 117, da Constituição do Estado de São Pau lo, sob as 

penalidades cabíveis, que atende, para a execução d o objeto 

pretendido nesta Pré-Qualificação, as normas relati vas à saúde 

e segurança no trabalho. 

 

............................. 

(data) 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do representante da empresa 

 

(Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado  da empresa)  
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EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO SAP N.° 01/2009 
 
 
 

ANEXO VII 
 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ESCOLHA DA UNIDADE(S) PRISIONAL(IS)  
PARA APRESENTAR DOCUMENTAÇÃO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO 

 
 
 
 

A empresa..............(ou consórcio), sediada em 

................, na Rua........................... ...., ins-

crita no CNPJ (MF) sob nº ......................... , DECLARA, 

para os fins do disposto nos itens 2.4.1, 3.4.1 e s eus subi-

tens e 8.4.1 do Edital em epígrafe, que apresenta d ocumentação 

para a pré-qualificação de execução de obras do Pro grama Esta-

dual de Construção de Unidades Prisionais,  para o( s) seguin-

te(s) tipo(s) de unidade(s) prisionai(s):  

 
TIPO(S) DE UNIDADE(S) PRISIONAL(IS): 
 

 
 
 
 
Local e data 
 
 
 
 
 
Assinatura do representante legal 
Nome por extenso 
CPF 
RG 
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EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO SAP N.° 01/2009 

 

ANEXO VIII 
 
 
TERMO DE REFERÊNCIA E PLANILHA QUANTITATIVA - PRÉ-QUALIFICAÇÃO 
PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES PRISIONAIS NO ESTADO DE SÃO PAU-
LO 

 
 
 

1-  INTRODUÇÃO  
 

Objetivando sanar parte do atual déficit de vagas c arce-

rárias, o governo do Estado de São Paulo desenvolve u Pro-

jeto para a construção de diversas Unidades Prision ais. 

Neste contexto, formou-se o GT/Presídios, grupo con stitu-

ído pela Secretaria da Administração Penitenciária,  Se-

cretaria de Economia e Planejamento, pela Secretari a do 

Meio Ambiente, pela Procuradoria Geral do Estado e pela 

Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS. 

Constitui como meta, a viabilização de 49 (quarenta  e no-

ve) Unidades Prisionais, sendo: 

● 12 (doze) Centros de Detenção Provisória: regime f e-

chado, com capacidade de 768 (setecentos e sessenta  e oi-

to) vagas; 

● 7 (sete) Centros de Progressão Penitenciária: regi me 

semi-aberto, com capacidade de 1048 (hum mil e quar enta e 

oito) vagas; 

● 8 (oito) Penitenciárias Femininas com Ala de Progr es-

são: regime fechado (penitenciária) e semi-aberto ( ala), 

com capacidade de 768 (setecentos e sessenta e oito ) va-

gas; 



 
 
 

 
 

34

                                                                                                                             GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
Secretaria da Administração Penitenciária 

Gabinete do Secretário e Assessorias 
DENG – Departamento de Engenharia 

Telefone: (11) 3206 -4793 

● 22 (vinte e duas) Penitenciárias Masculinas: Regim e 

fechado, com capacidade de 768 (setecentos e sessen ta e 

oito) vagas. 

 

2 - DESCRIÇÃO DAS UNIDADES: 
 

2.1. PENITENCIÁRIA FEMINIMA 
 
Trata-se de unidade prisional de regime fechado, co m apro-
ximadamente 19.000 m 2 (dezenove mil metros quadrados), in-
cluindo uma ala de progressão penitenciária de regi me semi-
aberto, com capacidade de 768 (setecentos e sessent a e oi-
to) vagas. 
 
A penitenciária feminina será constituída por: 4 (q uatro) 
Pavilhões Celulares; 4 (quatro) Pavilhões de Trabal ho con-
tíguos aos Pavilhões Celulares; Pavilhão de Serviço s; Pavi-
lhão de Inclusão; Pavilhão de Saúde; Pavilhão de Vi sita Ín-
tima e Biblioteca; Pavilhão Creche e Pavilhão das C elas de 
Amamentação; Administração; Ala de Progressão Penit enciá-
ria; Portaria e Guarda-Pertences; 2 (duas) Residênc ias; 
Subestações 1 e 2; Central de Gás GLP; Depósito de Lixo; 
Oficina de manutenção, Reservatório de Água Elevado  e Tor-
res de Vigia. 
 
A implantação dos edifícios contempla sistema viári o para 
veículos interligando todos os edifícios, sistema d e rampas 
de acessibilidade aos portadores de mobilidade redu zida 
(P.M.R.) e banheiros acessíveis às pessoas com mobi lidade 
reduzida (P.M.R.) e pessoas em cadeiras de rodas (P .C.R.), 
além de sinalização tátil de alerta. 
O complexo na área prisional terá o fechamento exte rno com 
duas fileiras de alambrado de segurança, criando-se  uma 
circulação externa de segurança interligando as Tor res de 
Vigia. 
 
Os Pavilhões Celulares , com 2 (dois) pavimentos, além das 
celas terão áreas para atividades esportivas e páti o desco-
berto com palco para múltiplo uso, por pavilhão.  
 
Os Pavilhões de Trabalho , com 2 (dois) pavimentos, estão 
localizados ao lado de cada Pavilhão Celular terão áreas de 
convivência e visitas, com Playground, Praça de Are ia, Mi-
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ni-campo de Futebol e salas para atividades educati vas com 
os filhos tais como Brinquedoteca, Videoteca e Ofic ina Cul-
tural. 
 
O Pavilhão de Serviços , que tem 1 (hum) pavimento, conta 
com Lavandeira tipo Industrial e Cozinha também Ind ustrial. 
 
O Pavilhão de Inclusão , com 2 (dois) pavimentos, abrange 
celas de Seguro e Disciplinar, com pátio descoberto  e cela 
especial com chuveiro elétrico. 
 
O Pavilhão Saúde , que tem 1 (hum) pavimento, com consultó-
rios médicos, odontológicos, enfermagem e primeiros  socor-
ros, contará com sistema de água quente por meio de  aquece-
dores a gás. 
 
O Pavilhão Visita Íntima , com 1 (hum) pavimento, conta com 
as celas especiais e na área contígua a Biblioteca.  
 
O Pavilhão Creche , com 1 (hum) pavimento, é destinado aos 
filhos das sentenciadas que nascerem durante o regi me pri-
sional, até a idade de 1 (hum) ano, com refeitório,  play-
ground e dormitórios. Contíguos ao Pavilhão da Crec he estão 
localizadas as celas Especiais para Amamentação . O pavilhão 
contará com sistema de água quente por meio de aque cedores 
a gás. 
 
A Administração , em 2 (dois) pavimentos, localizada fora da 
área dos Pavilhões Prisionais abrigará salas para a s ativi-
dades administrativas da penitenciária, a entrada p rincipal 
de segurança, salas de revista e guarda de volumes.  
 
A Ala de Progressão Penitenciária , localizada fora da área 
dos Pavilhões Prisionais, terá capacidade para 108 (cento e 
oito) sentenciadas. 
 
 
2.2.  PENITENCIÁRIA MASCULINA / CENTRO DE DETENÇÃO PROVIS Ó-
RIA - CDP  
 
Refere-se a unidades prisionais de regime fechado, com a-
proximadamente 11.100m 2 (onze mil e cem metros quadrados), 
para reeducandos com sentença definida, com capacid ade de 
768 (setecentos e sessenta e oito)vagas. 
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O Projeto da Penitenciária Masculina /Centro de Det enção 
Provisória - CDP prevê ocupação setorizada, em zona s de a-
tividades diferenciadas, visando o controle e segur ança do 
acesso, fluxo e circulação de pessoas, compondo-se em setor 
externo e setor interno, separados pela Muralha de Seguran-
ça. 
 
O setor externo  abriga a Espera de Visitantes, a Portaria 
Mirim, as residências dos Diretores, o Reservatório  Eleva-
do, o edifício da Administração e as edificações au xilia-
res: o Abrigo de lixo, a Subestação e o Abrigo de G ás. 
 
O setor interno , delimitado pela Muralha de Segurança, tem 
um sistema viário interno que circunda as edificaçõ es do 
setor prisional denominado Zona de Tiro. 
 
O setor prisional é constituído pelo edifício da In clusão, 
Triagem e Saúde, o edifício de Serviços onde se loc aliza a 
Cozinha Industrial, o edifício de Serviços com Sala s de Au-
la, com circulação central, a Galeria. 
 
Em seguida, interligados pela Galeria com acesso po r meio 
de gaiolas ficam os Raios em 8 unidades estanques, com as 
celas e pátios para os detentos e os edifícios de S erviços 
para Trabalho. Cada Raio tem a capacidade para abri gar 96 
(noventa e seis) detentos e conta com um Pátio de S ol ex-
clusivo. 
 
Contíguos aos Raios localizam-se os 3 (três) Pavilh ões de 
Trabalho e o Pavilhão de serviços com a Cozinha Ind ustrial 
do Complexo. 
 
O Pavilhão de Inclusão e Saúde, com 2 (dois) pavime ntos, 
localiza-se no acesso frontal da área de segurança dos Rai-
os. 
 
Na Muralha de segurança localizam-se as Torres de V igia, 
sendo uma em cada canto e as Guaritas intermediária s.  
 

 
2.3. CENTRO DE PROGRESSÃO PENITENCIÁRIA – CPP  
 
Trata-se de unidade prisional de regime semi-aberto , com 
aproximadamente 18.100 m 2 (dezoito mil e cem metros quadra-
dos), para reeducandos que não tenham cometido crim es hedi-
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ondos e que tenham direito a progressão da pena, co m capa-
cidade de 1048 (hum mil e quarenta e oito) vagas. 
 
O Projeto do Centro de Progressão Penitenciária pre vê ocu-
pação setorizada, em zonas de atividades diferencia das, vi-
sando o controle e segurança do acesso, fluxo e cir culação 
de pessoas, compondo-se em setor externo e setor in terno, 
separados por alambrado de segurança. 
 
O setor externo  abriga a recepção e revista de visitantes, 
portaria, residências dos diretores, subestação, re servató-
rio elevado, casa de bombas, abrigo de gás, abrigo de lixo, 
torres de vigia, guaritas de segurança e edifício a dminis-
trativo incluindo arquivo morto, almoxarifado com c âmara 
fria, refeitório de funcionários, corpo da guarda e  áreas 
administrativas. 
 
A implantação do complexo foi baseada num eixo imag inário 
que corta o terreno ao meio longitudinalmente e que  se 
constitui numa via central. 
 
O setor interno , delimitado pelo alambrado de segurança, é 
constituído de um pátio, uma via central, duas vias  late-
rais, os edifícios da inclusão, saúde, oficina de m anuten-
ção de veículos, lavanderia, cozinha, 6 galpões de traba-
lho, 10 (dez) salas de aula, 20 (vinte) celas para visita 
íntima, capela para 100 (cem) pessoas, espaço de mú ltiplo 
uso contíguo ao refeitório dos sentenciados, com ca pacidade 
para 287 (duzentos e oitenta e sete) detentos, incl usive 2 
(dois) espaços para detentos em cadeira de rodas, q ue com-
partilham da mesma cobertura, sanitários para visit antes, 
barbearia, refeitório de sentenciados, 2 (dois) pla y-
grounds, 4 (quatro) quadras poli esportivas, praças , 24 
(vinte e quatro) alojamentos e horta. 
 
 
 
 
 

3 - CANTEIRO DE OBRAS, CONTROLE TECNOLÓGICO E DE QU ALIDADE DOS 
SERVIÇOS e AÇÕES AMBIENTAIS. 
 
Canteiro de obras e apoio técnico 
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A área para instalação do canteiro de obras será de signada 
pela SAP, em atendimento às recomendações ambientai s. A 
contratada deverá submeter à aprovação da SAP o “la y-out” 
do canteiro com as instalações de apoio como escrit órios, 
sanitários, almoxarifado, refeitório, central de ar mação, 
central de carpintaria, etc. As instalações de apoi o deve-
rão ser fechadas com tapume e pintadas. Caberá a co ntratada 
providenciar o fornecimento provisório de pontos de  água, 
esgoto e energia elétrica para as instalações de ap oio. A-
pós a conclusão dos serviços a contratada providenc iará a 
demolição e a remoção dessas instalações. 
 
Controle tecnológico e de qualidade dos serviços 
 
A contratada deverá efetuar os serviços de controle  tecno-
lógico dos materiais e da qualidade dos serviços ex ecuta-
dos, através de empresa especializada, a ser aprova da pela 
Contratante. 
 
Ações Ambientais 
 
A contratada deverá atender todas as recomendações,  proje-
tos e ações previstas nos Estudos Ambientais, de ac ordo com 
a Licença Ambiental de Instalação e demais determin ações da 
Secretaria do Meio Ambiente. 
 

4 – SERVIÇOS BÁSICOS 
 
As obras deverão ser executados em conformidade com  a con-
cepção e os detalhamentos especificados nos projeto s execu-
tivos, com as melhores técnicas aplicáveis a esse t ipo de 
empreendimento, garantindo sua perfeita implantação  e ope-
ração, considerando como conjunto mínimo, os seguin tes ser-
viços: 
 
• Escavação  em material de 1ª ou 2ª categoria; 

 
• Escavação de material de 3ª Categoria; 

 

• Aterro Compactado; 
 

• Contenção em concreto armado; 
 

• Galeria de águas pluviais com seção mínima de 9 m²;  
 
• Base de Brita Graduada Simples (BGS); 
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• Base de Brita Graduada Tratada com Cimento (BGTC); 

 
• Pavimento rígido de concreto fctm > 25 Mpa; 

 
• Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ); 

 
• Estrutura Metálica superior a 13 t); 

 
• Serviços de Acabamentos em geral; 

 
• Instalações Elétricas e Hidráulicas; 

 
• Subestação; 

 

• Sinalização vertical de orientação/educativa; 
 

• Sinalização vertical de regulamentação/advertência;  
 

 
5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
As instalações prediais elétricas das unidades pris ionais 
estão descritas a seguir: 
 

• Quadro de entrada; 
• Distribuição de iluminação e tomadas; 
• Distribuição de telefones; 
• Aterramento da estrutura metálica das plataformas; 
• Sistema de proteção contra descargas atmosféricas; 
• Iluminação de emergência; 
• Circuito fechado de TV (CFTV); 
• Entrada e medição de energia elétrica em alta tensã o e 

subestação transformadora; 
• Quadro de distribuição de força e luz; 
• Distribuição dos circuitos de alimentação dos ponto s 

de iluminação e de tomadas para os equipamentos de so-
norização e de comunicação visual; 

• Sistema de sonorização e comunicação visual; 
• Sistema de Supervisão e Controle Predial; 
• Sistemas de comunicação e informação. 
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5.1 – Legislação e Normas aplicáveis 
 

• NBR-5419/2005 ou posterior-Proteção de Edificações 
contra Descargas Elétricas Atmosféricas 

• NBR-5410/2005 ou posterior -Instalações Elétricas d e 
Baixa Tensão - Procedimentos. 

• NBR-5413-Iluminação de interiores - Especificações.  
• NBR-6808-Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa T en-

são 
• NBR-5356 - Transformador de Potência 
• NBR-14039 - Instalações Elétrica em Baixa Tensão de  

1KV a 36,2KV  
• ANSI - American National Standard Institute 
• IEC - International Electrotechnical Commission 
• Norma Regulamentadora NR-10 – Segurança em instalaç ões 

e serviços em eletricidade 
• NBR9441/98 – Execução de sistemas de detecção e ala rme 

de incêndio 
• NBR-5356 – Transformadores de Potência – Especifica -

ção; 
• NBR-10295 – Transformadores de Potência- Secos Espe ci-

ficação; 
• NBR-5380 – Transformadores de Potência- Método de E n-

saio; 
• NBR-9368 – Transformadores de Potência de Tensões M á-

ximas até 145kV – Padronização; 
 

 
6 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 
Para materiais e serviços das Instalações Hidráulic as em 
unidades prisionais, onde necessário, deverão ser a tendidas 
as normas técnicas vigentes, considerando instalaçõ es pre-
diais de águas pluviais, instalações de prevenção e  combate 
a incêndio. As instalações de alimentação, medição,  reser-
vação e distribuição de água fria; distribuição de água 
fria por gravidade; coleta e afastamento de esgotos  sanitá-
rios; coleta e afastamento de águas pluviais e sist emas de 
prevenção e combate a incêndios, por hidrantes e ex tintores 
deverão ser executadas conforme legislação e normas  abaixo: 
 

6.1 - Legislação e Normas aplicáveis 
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• NBR-5626/98 - Instalação predial de água fria 
• NBR-9814/87 - Execução de rede coletora de esgotos sa-

nitários 
• NBR-8160/99 - Sistemas prediais de esgotos sanitári os 

– projeto e execução 
• NBR-10844/89 - Instalações prediais de águas pluvia is 
• NBR-15526/2007 - Redes de distribuição interna para  

gases combustíveis em instalações residenciais e co -
merciais – projeto e execução 

• NBR-12693/93 - Sistema de proteção por extintores d e 
incêndio 

• NBR-13714/2000 - Sistemas de hidrantes e de mangoti -
nhos para combate a incêndio 

• NBR-12266/92 - Projeto e execução de valas para ass en-
tamento de tubulações de água, esgoto ou drenagem u r-
bana 

• NR-18 – (Ministério do Trabalho) - Norma regulament a-
dora 18 – Condições e meio ambiente do trabalho na in-
dústria da construção 

• D.E. 46076/2001 - Decreto estadual que institui o r e-
gulamento de segurança contra incêndio das edificaç ões 
e áreas de risco 

• D.E. 48138/2003 - Decreto estadual que institui med i-
das de redução de consumo e racionalização do uso d e 
água no âmbito do estado de São Paulo 

• NBR-7198/93 - Projeto e instalações prediais de águ a 
quente. 

 

 
7 - PAVIMENTAÇÃO 

 
A solução indicada será do tipo Rígido (Concreto) o u Flexí-
vel CBUQ, considerando-se a intensidade das solicit ações de 
tráfego previstas. 
 
O pavimento, quando rígido, deverá ser constituído por con-
creto armado de Cimento Portland, atendendo as espe cifica-
ções de projeto. Esta estrutura deverá ser apoiada sobre o 
subleito natural ou sobre camada de reforço do subl eito, 
conforme projeto. 
 
No pré-dimensionamento do pavimento de concreto foi  consi-
derado a Especificação Técnica da ABCP ET-97 - “Dim ensiona-
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mento de Pavimentos Rodoviários e Urbanos de Concre to pelo 
Método da PCA/84”. 
 

O pavimento flexível, também chamado de Concreto Be tuminoso 
Usinado a Quente (CBUQ) é um revestimento flexível,  resul-
tante da mistura a quente, em usina apropriada, de agregado 
mineral graduado, material de enchimento (filer) e material 
betuminoso, espalhada e comprimida a quente. É a mi stura de 
mais alta qualidade, em que um controle rígido na d osagem, 
mistura e execução deve atender a exigências de est abilida-
de, durabilidade, flexibilidade e resistência ao de sliza-
mento preconizado pelas Normas Construtivas. 

 

O pavimento é composto basicamente pelas camadas: 

• Base ou sub-base em bica corrida, com espessura mín ima 
de 7cm (sete centímetros), ou conforme indicado no 
projeto; 

• Revestimento de concreto asfáltico usinado a quente  
(CBUQ), com espessura mínima de 3 cm, ou conforme i n-
dicado no projeto; 

• Imprimação impermeabilizante na primeira camada, e 
• Imprimação ligante entre camadas. 

 
 
 

8 – DRENAGEM 
 
A contratada fará toda escavação mecânica, em valas  com 
profundidade menor que 4 (quatro) metros, executará  o pre-
enchimento de valas, inclusive a compactação manual , sem o 
fornecimento de terra, providenciará a remoção de t erra ne-
cessária à execução dos serviços de drenagem, defin indo o 
seu destino final, fornecerá e executará o lastro d e brita 
e de pó de pedra necessários ao assentamento das tu bulações 
de drenagem, fornecerá e executará o assentamento d os tubos 
de concreto armado, construirá os poços de visita, onde ne-
cessários, com a chaminé em alvenaria de tijolo com um, for-
necerá e assentará o tampão de ferro fundido e as b ocas de 
lobo simples duplas, sempre em conformidade com os proje-
tos. 
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EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO SAP N.° 01/2009 
 

ANEXO VIII 
 
 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 
 

Descrição dos Serviços Unidade 

Construção 
Penitenciária 

Feminina 

Construção 
Penitenciária 
Masculina/ 

Centro de De-
tenção Provisó-

ria - CDP 

Construção de 
Centro de Pro-
gressão Peni-

tenciária - CPP 

Quantidade Quantidade Quantidade 
Área Construída m2 19.000 11.000 18.000 

Execução de Concreto usinado estrutural Fck≥ 25 MPa m3 8.000 3.400 6.000 

Execução de serralheria de portas e grades de segurança, em aço, compatíveis 
com o objeto a ser licitado 

m2 1.100 1.200 2.000 

Pavimentação asfáltica com CBUQ m2 5.000 8.000 14.000 

Fornecimento e montagem de estrutura metálica kg 127.000 26.000 161.000 

Alvenaria de fechamento m2 40.000 6.000 22.000 
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EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO SAP N.° 01/2009 
 

ANEXO IX 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO QUE DISPÕE A LEI ESTA-
DUAL Nº 10.218, DE 12 DE DEZEMBRO DE 1.999. 
 
 
 
 
....................., inscrita no CNPJ nº ........ , por in-
termédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) ... .........., 
portador da Carteira de Identidade n.º ........e do  CIC n.º 
.........., DECLARA, sob as penas da lei, que nenhum diretor, 
gerente ou empregado desta empresa foi condenado po r crime ou 
contravenção em razão da prática dos atos de precon ceito de 
raça, de cor, de sexo ou de estado civil, ou pela a doção de 
práticas inibidoras, atentatórias ou impeditivas do  exercício 
do direito à maternidade ou de qualquer outro crité rio discri-
minatório para a admissão ou permanência da mulher ou do homem 
no emprego, conforme dispõe o artigo 1º da Lei esta dual nº 
10.218, de 12 de dezembro de 1.999, e que estamos c ientes de 
que não poderemos contratar com esta SAP pelos praz os fixados 
no § 1º do artigo 1º da mencionada Lei. 
 
Declaramos ainda, que comunicaremos à SAP, durante o período 
em que o Certificado de Pré-Qualificação e eventual  contrato 
decorrente da futura licitação estiverem vigentes, a ocorrên-
cia dos atos previstos na Lei citada envolvendo dir etor, ge-
rente ou empregado desta empresa. 
 
 
Local e data 

 
 
 

................................. 
Assinatura do representante legal da empresa 
Nome 
CPF 
RG 
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EDITAL DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO SAP N.° 01/2009 
 

ANEXO X 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS 
E SUBPRODUTOS DE MADEIRA DO DECRETO ESTADUAL Nº53.047/08 
 
À 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - SAP  
 

DECLARAÇÃO 
 
Em conformidade  com o disposto no Decreto nº 53.047, de 2 de Junho 
2008, que estabelece procedimentos de controle ambi ental para a 
utilização de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa 
em obras e serviços de engenharia contratados pelo Estado de São 
Paulo: 
 
Eu................ , R.G. .....................lega lmente nomeado 
representante da empresa ............... , CNPJ ... ........, para 
o fim de qualificação técnica na Pré-Qualificação n º ..../2009, 
declaro,sob as penas da lei, que para a execução da (s) obra(s) e 
serviço(s) de engenharia objeto desta Pré-Qualifica ção e futura 
licitação somente serão utilizados produtos e subpr odutos de ma-
deira de origem exótica, ou de origem nativa de pro cedência le-
gal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de m anejo flores-
tal aprovados por órgão ambiental competente integr ante do Siste-
ma Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, com autoriz ação de trans-
porte emitida nos termos da legislação vigente. 
Declaro, ainda, que no caso de serem utilizados pro dutos e sub-
produtos de madeira nativa listados no artigo 1º do  Decreto Esta-
dual de Pessoas Jurídicas que comercializam, no Est ado de São 
Paulo, produtos e subprodutos de origem nativa da f lora brasilei-
ra – CADMADEIRA, tendo ciência que o não atendiment o das presen-
tes exigências na fase de execução do contrato pode rá acarretar a 
sua rescisão, bem como a aplicação de sanções admin istrativas 
previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal nº 8.6 66/93, e no 
artigo 72, § 8º, inciso V, da Lei federal nº 9.605/ 98, sem preju-
ízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida 
Lei. 
 

São Paulo,      de                                 de  2009. 

___________________________________________________ _ 
 (Nome, cargo  do representante legal da licitante)  
OBS.: Este documento deverá ser redigido em papel t imbrado da 
proponente. 


