
2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

12 

Anexo 1 do 
Contrato - 
Caderno de 
Encargos, 
item 4.1, I 

Em qual endereço 
eletrônico é possível 
ao licitante ter 
acesso ao texto na 
integra da Portaria 
Nº. 160/2014 – 
GAB/SUP, de 29 de 
dezembro de 2014 – 
a exemplo do citado 
no caderno de 
encargos 

6 

A norma citada pode ser encontrada no endereço eletrônico 

http://www.susepe.rs.gov.br/upload/1461590367_Portaria%20de%20Visitas%20SUSEPE%2
02014%20V13.pdf 

13 

Anexo 1 do 
Contrato - 
Caderno de 
Encargos, 
item 4.1, 
IV, “a” 

No Caderno de 
Encargos, é prevista 
a possibilidade de 
subcontratação de 
vigilância 
patrimonial em 
posto armado para 

6 

Resposta para 1ª pergunta: A contratação de vigilância patrimonial, em posto armado, é 
aplicável apenas para o portão principal. 

Resposta para 2ª pergunta: Os demais postos de vigilância externa serão ocupados por 
pessoal designado pelo Poder Concedente, estando fora do escopo da Concessão. 

 

http://www.susepe.rs.gov.br/upload/1461590367_Portaria%20de%20Visitas%20SUSEPE%202014%20V13.pdf
http://www.susepe.rs.gov.br/upload/1461590367_Portaria%20de%20Visitas%20SUSEPE%202014%20V13.pdf
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Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

controle do acesso 
de veículos e 
pessoas no portão 
principal. Tal item 
implica na 
possibilidade de 
contratação de 
vigilância privada na 
forma da Lei 
7102/1983. Tal 
vigilância seria 
apenas e 
exclusivamente na 
portaria principal? 
Os demais postos a 
exemplo de guaritas 
de vigilância 
blindadas serão 
ocupados pelos 

 

 

 

 



2Númer
o da 

questão 
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da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

Policiais Penais ou 
outros agentes 
estatais? 

14 N/A 

Existe previsão pelo 
Poder Concedente 
quanto ao 
quantitativo do 
efetivo de Agentes e 
Servidores do 
Estado e suas 
diferentes funções, 
que serão lotados 
no complexo?  

O pedido de 
esclarecimento 
decorre do fato que 
é necessário 
dimensionar 

6 

O Poder Concedente irá alocar servidores em número suficiente para o desempenho das 
suas funções, conforme as normas aplicáveis. A título informativo, nos estudos de 
estruturação do projeto foi alocado o número de 86 agentes públicos. Todavia, alerta-se 
que esse quantitativo não é vinculante, não podendo ser utilizado como parâmetro para 
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

As diretrizes para a construção e operação do Complexo Prisional estão previstas no 
Caderno de Encargos, sendo que cada Unidade Prisional deverá possuir 600 vagas. A partir 
disto, cada Licitante deve dimensionar as necessidades das obras e da operação 
considerando o disposto no Caderno de Encargos e demais normas aplicáveis. 

Por fim, ressaltamos que cada Licitante deve realizar os estudos e investigações pertinentes 
para a elaboração da sua proposta. Ver item 2.3.1, do EDITAL: 

2.3.1. As informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, planilhas 
e demais documentos ou dados, relacionados ao COMPLEXO PRISIONAL e aos SERVIÇOS, 
elaborados pelo ESTADO ou por entidades por ele contratadas, (i) possuem caráter 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

espaços físicos que 
devem ser utilizados 
por tais servidores 
públicos, a exemplo 
de salas, vestiário, 
sala de armas, 
banheiros, bem 
como fornecimento 
de refeições e sua 
quantidade 
como desjejum, 
 almoço,  lanche,  
jantar e a ceia? 

meramente informativo e referencial, não integrando o presente EDITAL, tendo por 
finalidade facilitar a compreensão do objeto da CONCESSÃO; e, (ii) foram realizados e 
obtidos para fins exclusivos de precificação da CONCESSÃO, não apresentando, perante as 
potenciais LICITANTES, qualquer caráter vinculativo ou qualquer efeito do ponto de vista da 
responsabilidade do PODER CONCEDENTE em face das LICITANTES ou da futura 
CONCESSIONÁRIA. 

15 

Anexo 1 do 
Contrato - 
Caderno de 
Encargos, 
item 1.2 

A Concessionária 
poderá reduzir os 
prazos de conclusão 
da construção, 
equipagem e 

6 

Resposta para a 1ª pergunta: O prazo de construção da 1ª Unidade Prisional pode ser 
reduzido pela concessionária. Para a 2ª Unidade Prisional, a Concessionária só poderá 
iniciar a construção após o prazo previsto no Caderno de Encargos. 

Resposta para a 2ª pergunta: Sim, as obras da FASE 1.A - CONSTRUÇÃO DA 1ª UNIDADE 
PRISIONAL e das ÁREAS COMUNS podem ser concluídas antes de 24 meses e, uma vez 
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questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

operacionalização 
do complexo 
penitenciário, ou 
terá que 
obrigatoriamente 
seguir o cronograma 
de 2 anos para a 1ª 
unidades e 7 anos 
para a 2ª unidade? 

O prazo da FASE 1.A 
- CONSTRUÇÃO DA 
1ª UNIDADE 
PRISIONAL mais o 
modulo de serviço 
central podem ter 
suas obras 
concluídas e a 
implantação 
terminadas até 24 

emitida a ordem de serviço de início da Fase 2 e iniciados os serviços, a Concessionária 
passa a fazer jus ao pagamento da contraprestação pelos serviços prestados.  

Resposta para a 3ª pergunta: Não. A FASE 1.B - CONSTRUÇÃO DA 2a UNIDADE PRISIONAL 
terá início no 5º (quinto) aniversário da emissão da ordem de início da FASE 2 da 1a 
UNIDADE PRISIONAL, portanto não poderá ser concluída antes de 30 meses. 

Resposta para a 4ª pergunta: Não, deverá ser respeitado o faseamento estabelecido na 
Minuta de Contrato. 
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Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

meses contadas da 
data de emissão de 
eficácia, ou seja 
antes do prazo de 
24 meses onde a 
Concessionaria após 
início de 
funcionamento 
passaria a ter direito 
a receber a 
contraprestação 
mensal pelos 
serviços 
executados? 

O prazo da FASE 1.B 
- CONSTRUÇÃO DA 
2ª UNIDADE 
PRISIONAL pode ser 
ter sua obras 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

concluídas e a 
implantação 
terminada em até 
30 meses da data da 
emissão da eficácia 
onde a 
Concessionaria após 
início de 
funcionamento 
passaria a ter direito 
a receber a 
contraprestação 
mensal pelos 
serviços 
executados? 

A Concessionária 
poderá executar as 
obras do complexo 
penitenciários de 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

uma única vez e 
também realizar sua 
implantação das 
1.200 vagas em 
prazo único e 
inferior ao previsto 
no instrumento 
convocatório onde a 
Concessionária 
passaria a receber a 
contraprestação 
mensal quando do 
início efetivo do 
serviço e entrega 
das unidades? 

16 
Edital, item 
14.1.2, v 

Considerando que a 
FASE 1.A - 
CONSTRUÇÃO DA 1ª 

6 
Resposta para a 1ª pergunta: Conforme previsto no item 14.3, o plano de negócios é um 
documento interno da Licitante, que não deve ser apresentado na Licitação. Conforme 
previsto no Edital, notadamente no item 14.1.2, v, há apenas um VVGDIA a ser proposto 
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o da 
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formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

UNIDADE 
PRISIONAL, para 
execução das obras 
visando a 
implantação 
completa da 1ª 
UNIDADE PRISIONAL 
e das ÁREAS 
COMUNS, implica na 
disponibilização de 
instalações que 
também serão 
utilizadas pela 
segunda Unidade, a 
exemplo de: Todas 
as aéreas comuns, 
modulo de serviço 
central (cozinha, 
lavanderia, 

pela Licitante. 

Resposta para a 2ª pergunta: Sim, conforme o item 18.1.5, do Edital. 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

almoxarifado 
central, 
administração 
central etc), 
estacionamento, 
guaritas, ETE, 
depósitos de lixo, 
pátio de recepção 
de visita, portaria 
principal entre 
outros, e que o sub-
item 14.1.2 inciso (v) 
do Edital estabelece 
que as 
contraprestações 
das duas unidades 
terão valores iguais. 
Perguntamos: Será 
permitido 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

considerar no Plano 
de Negócios e 
Proposta Comercial 
valores diferentes 
do VVGDIA, na 
medida em que a 1ª 
Unidade receberá 
investimentos bem 
superiores aos da 2ª 
unidade? 

É favor de 
desclassificação o 
valor de VVGDIA 
ofertado pelo 
licitante superior a 
R$ 206,45 ? 

17 
Anexo 2 do 
Edital – 

O item 3.6 do 
Modelo de 

6 O item 3.6, do Modelo 7, do Anexo 2, trata da situação na qual a Concessionária não está 
cumprindo de maneira adequada os Indicadores de Desempenho, hipótese na qual o Poder 
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formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

Modelos 
de Cartas e 
Declaraçõe
s, Modelo 
7 – Modelo 
de Carta de 
Apresentaç
ão da 
Proposta 

Comercial - 
item 3.6 

Declaração 7 do 
Anexo 2 do Edital, 
estabalece que: 
“Assumimos a 
obrigação, desde já, 
de substituir ou 
aumentar a 
quantidade dos 
equipamentos e do 
pessoal, sempre que 
assim seja 
necessário para 
manter níveis 
adequados dos 
indicadores de 
disponibilidade e de 
desempenho ou 
quando seja exigido 
pelo PODER 

Concedente determinará que esta tome as providências cabíveis para que os serviços sejam 
prestados de maneira adequada. Inclusive, o Contrato e o Anexo 7 do Contrato – 
Penalidades estabelecem multas e previsão de caducidade da Concessão no caso de 
desempenho reiterado da Concessionária abaixo de determinados níveis. 

O caso do item 3.6 em referência é diferente da hipótese de alteração unilateral do 
Contrato pelo Poder Concedente, que, conforme a cláusula 25.3.1, do Contrato, é causa de 
reequilíbrio econômico-financeiro. 
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Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

CONCEDENTE;”  

Na hipótese de 
ocorrer o previsto 
no item 3.6 acima 
haverá celebração 
de um termo aditivo 
de reequilíbrio do 
contrato 
contemplando no 
preço esses custos 
adicionais não 
previstos?  

Caso a resposta seja 
negativa a esse 
pedido 
esclarecimento, o 
que admitimos 
apenas para 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

reflexão, 
registramos que a 
possibilidade de 
ocorrer essas 
solicitações poderá 
comprometer a 
saúde financeira do 
contrato, uma vez 
que o edital sequer 
limita as exigências 
que o Poder 
Concedente poderá 
a qualquer tempo 
fazer. 

Compreendemos 
que esse requisito 
deva ser excluído do 
instrumento 
convocatório dado a 
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da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

subjetividade do seu 
cumprimento e a 
total insegurança 
jurídica que 
provocará entre o 
Poder Concedente e 
a Concessionária. 

18 
Edital, item 
13.6.5 

No sub item 13.6.5 
fica estabelecido 
que a apólice da 
garantia da proposta 
deve está de acordo 
com Circular SUSEP 
n° 477/2013.  

A circular n° 
477/2013 acima 
referida se encontra 
revogada conforme 

6 O item 13.6.5 foi ajustado, conforme Errata 1 ao Edital. 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

se pode verificar nos 
art. 37 e 38 da 
Circular n° 662 de 
12/04/2022. Qual a 
Circular da SUSEP 
que deve ser 
atendida na emissão 
da apólice? 

19 
Edital, item 
13 

Na hipótese da 
garantia de proposta 
ser prestada na 
modalidade de 
seguro garantia o 
mesmo será emitido 
em nome do 
Governo do Estado 
do Rio Grande de 
Sul CNPJ n° 

6 
A garantia deve ser emitida em nome da Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e 
Socioeducativo, com CNPJ 13.095.667/0001-67, conforme página 13 do Manual de 
Procedimentos da B3. 
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Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

13.095.667/0001-67 
ou em nome de 
outra pessoa jurídica 
na qualidade de 
SEGURADO? 

Não sendo o Estado 
do RS, qual a razão 
social, CNPJ, 
endereço que 
deverá constar no 
seguro garantia da 
proposta? 

20 

Anexo 1 do 
Contrato - 
Caderno de 
Encargos, 
item 4.10 

Em que pese a 
previsão de 
fornecimento de 5 
refeições diárias, 
não ficou claro no 
OPEX na Aba 5. 

6 

Conforme o item 4.10.1, inciso I., do Caderno de Encargos, a Concessionária deverá 
“Assegurar o preparo, distribuição e consumo de alimento para os PRESOS, funcionários da 
CONCESSIONÁRIA e AGENTES DE ESTADO (...)”. 

Em relação ao OPEX previstos nos estudos, deve-se considerar que as informações 
divulgadas pelo Poder Concedente são referenciais, sendo que cada Licitante deve realizar 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

ALIMENTAÇÃO se as 
cinco refeições são 
para toda população 
carcerária, 
funcionários da SPE 
e servidores lotados 
no complexo, pelo 
que pedimos 
esclarecimentos. 

os estudos e investigações pertinentes para a elaboração da sua proposta. Ver item 2.3.1, 
do EDITAL: 

2.3.1. As informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, projetos, planilhas 
e demais documentos ou dados, relacionados ao COMPLEXO PRISIONAL e aos SERVIÇOS, 
elaborados pelo ESTADO ou por entidades por ele contratadas, (i) possuem caráter 
meramente informativo e referencial, não integrando o presente EDITAL, tendo por 
finalidade facilitar a compreensão do objeto da CONCESSÃO; e, (ii) foram realizados e 
obtidos para fins exclusivos de precificação da CONCESSÃO, não apresentando, perante as 
potenciais LICITANTES, qualquer caráter vinculativo ou qualquer efeito do ponto de vista da 
responsabilidade do PODER CONCEDENTE em face das LICITANTES ou da futura 
CONCESSIONÁRIA. 

21 N/A 

Não foi identificado 
a inclusão do 
percentual de 30% 
de adicional de 
periculosidade para 
os funcionários da 
SPE, razão pela qual 

6 

Resposta para a 1ª pergunta: O adicional de periculosidade foi previsto no OPEX para os 
monitores de ressocialização. Conforme o item 2.3.1, do EDITAL, os estudos divulgados pelo 
Poder Concedente são referenciais, sendo que a Licitante pode assumir premissas diversas, 
desde que sua proposta atenda ao disposto no Edital, Contrato e Anexos. Observar também 
as subcláusulas 25.2.1, 25.2.9 e 25.2.17, da minuta de Contrato. 

Resposta para a 2ª pergunta: Tratando-se de uma licitação de PPP, cada Licitante possui 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

requeremos 
esclarecimento se o 
preço de referência 
estabelecido no 
Edital contempla 
essa remuneração 
obrigatória para 
todos os 
funcionários que 
laboram nas 
empresas de gestão 
compartilhada do 
sistema prisional, 
conforme fartas 
decisões dos 
tribunais do 
trabalho, inclusive o 
TST. 

Em tempo, nos 

liberdade para adotar as premissas que entender pertinentes para a elaboração da sua 
proposta, por seu próprio risco, nos termos da cláusula 25.2.1 da Minuta de Contrato. 
Contudo, existem determinadas diretrizes no Edital que não podem ser desconsideradas, 
sob pena de desclassificação. Dentre tais diretrizes, consta o limite de R$ 206,45 como 
VVGDIA. Caso a Licitante apresente proposta com valor superior a este, será desclassificada 
do certame, conforme previsão do item 18.1.5.  



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

recordamos que 
durante o último 
road show realizado 
com essa empresa, 
ocorrido em 
19/07/2022 nos foi 
informado que tais 
custos, que haviam 
sido questionados 
em outras 
oportunidades, 
haviam sido 
incluídos na 
composição do 
preço de referência. 

Pelo exposto 
perguntamos se na 
composição do 
OPEX apresentado 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

no Edital e seus 
Anexos está 
considerado o 
adicional de 
periculosidade de 
30% para todos os 
empregados? 

Na remota hipótese 
dessa remuneração 
obrigatória, não ter 
sido considerada 
pelo Poder 
Concedente na 
formação do seu 
preço de referência, 
os Licitantes 
poderão inclui-la em 
sua formação do 
preço, situação em 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

que o preço a ser 
ofertado 
ultrapassará os 
valores previstos no 
sub-item 14.1.2 
inciso v sem que 
haja desclassificação 
de proposta? 
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Parte IV 
item 1.1 

A Assembleia 
Legislativa do Rio 
Grande do Sul 
aprovou em 
primeiro e segundo 
turno a PEC 
291/2021 que 
institui a polícia 
penal no Estado. De 
acordo com a PEC, 

5 

O texto final da PEC 291/2021 não contém o dispositivo mencionado na pergunta. A PEC foi 
promulgada com a seguinte redação: 

Seção V  

Da Polícia Penal 

Art. 136-A. À Polícia Penal, vinculada ao órgão administrador do sistema penal do Estado, 
essencial à segurança pública e à execução penal, compete a segurança e a administração 
dos estabelecimentos penais, na forma da lei. 

§ 1.º O quadro de servidores da Polícia Penal contará com categorias funcionais com 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

será acrescentado 
na Constituição do 
Estado do Rio 
Grande do Sul, o 
artigo 136-A, cujo 
§2º contém a 
seguinte redação: “§ 
2º A Polícia Penal 
contará com quadro 
de pessoal de apoio 
e de assistência à 
execução penal, 
composto de 
categorias 
funcionais com 
atribuições de apoio 
administrativo, 
tratamento, 
assistência e 

atribuições de vigilância, custódia e segurança de pessoas presas e dos estabelecimentos 
penais, bem como de atividades administrativas, técnicas e de orientação e assistência à 
execução penal e à reintegração social, dentre outras definidas em lei, e será organizado em 
carreiras, com ingresso mediante concurso público de provas ou de provas e títulos.  

§ 2.º Poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, 
instrumentais ou complementares desenvolvidas em estabelecimentos penais. 

Como pode ser visto, o § 2º, do art. 136-A, dá amparo constitucional para o projeto de PPP. 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

orientação para a 
reintegração social 
das pessoas presas e 
egressas, dentre 
outras definidas em 
Lei, organizados em 
carreira, com 
ingresso mediante 
concurso público de 
provas ou de provas 
e títulos.” 

Ante o exposto 
questiona-se acerca 
do impacto desta 
PEC na execução do 
objeto da concessão 
e sobre o 
entendimento de 
V.Sas., de que a 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

execução indireta 
dos serviços afetos 
ao particular na PPP 
não serão obstados 
pela norma em 
apreço. 
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Parte IV 
item 1.1 

A Assembleia 
Legislativa do Rio 
Grande do Sul 
aprovou 
recentemente, em 
primeiro e segundo 
turno, a PEC 
291/2021 que 
institui a polícia 
penal no Estado. 
Conforme a PEC, 
será acrescentado 

 Ver resposta da pergunta 22 acima.  



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

na Constituição do 
Estado do Rio 
Grande do Sul, o 
artigo 136-A, cujo 
§2º contém a 
seguinte redação: “§ 
2º A Polícia Penal 
contará com quadro 
de pessoal de apoio 
e de assistência à 
execução penal, 
composto de 
categorias 
funcionais com 
atribuições de apoio 
administrativo, 
tratamento, 
assistência e 
orientação para a 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

reintegração social 
das pessoas presas e 
egressas, dentre 
outras definidas em 
Lei, organizados em 
carreira, com 
ingresso mediante 
concurso público de 
provas ou de provas 
e títulos.” 

Ante o exposto 
questiona-se acerca 
dos reflexos desta 
PEC na execução do 
objeto da 
concessão, assim 
como pede-se 
esclarecimento 
sobre o 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

entendimento de 
V.Sas., de que a 
execução indireta 
dos serviços afetos 
ao particular na PPP 
não serão obstados 
pela norma acima. 
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Anexo 1 do 
Contrato - 
Caderno de 
Encargos, 
item 1. 
Diretrizes 
Gerais - II. 
Sub Item 
(V) - 
Elaboração 
de projeto 

Em Visita técnica ao 
local da construção 
das unidades 
prisionais, 
verificamos que o 
terreno indicado 
pelo Poder 
Concedente para 
implantação do 
COMPLEXO 
PRISIONAL de 

8 

A licitante deverá calcular seus custos de execução da obra na Área da Concessão. 

Destacamos que o anteprojeto de arquitetura é referencial, logo a Concessionária tem 
liberdade para o desenvolvimento da solução técnica de arquitetura e engenharia que 
melhor atenda ao seu planejamento operacional, conforme descrito no item 3.1, I, do 
Caderno de Encargos, que prevê que “Os PROJETOS DE ARQUITETURA que serão 
desenvolvidos pela CONCESSIONÁRIA deverão levar em consideração as diretrizes mínimas 
abaixo, e, conceitos de segurança, sem deixar pontos cegos nas faces externas de cada 
módulo/edificação”. 

Ressaltamos também que os custos com a infraestrutura, em sua integralidade, são de 
responsabilidade da Concessionária que poderá realizar as adequações que entender 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

de 
engenharia 
e 
arquitetura 
e Sub Item 
1.1 - Área 
da 
concessão 
- Figura 1 e 
Tabela 1-
11-1 

Erechim, apresenta 
significativo 
desnível, em cotas 
de 30 a 40 metros, 
possuindo perfil 
bastante 
acidentado. 

A execução de 
terraplenagem em 
cota única 
demandaria grandes 
volumes de 
terraplenos, cortinas 
de contenção, 
arrimos, possível 
dificuldade de 
banquetas e taludes 
face perímetro 
delimitado, além da 

necessárias para otimização do anteprojeto previsto. 

A Concessionária não poderá optar pela aquisição de outra área para a implantação do 
Complexo Prisional. Não há esta previsão no contrato. 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

necessidade de 
obras de 
concordância e 
encaixe com ruas de 
acesso, etc. 

Por outro lado, não 
identificamos 
relatórios de 
sondagem nos 
documentos do 
edital, nem foi 
possível identificar 
presença de rocha 
aflorando nas áreas 
visitadas. 

Entendemos ser 
necessário melhores 
estudos de 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

terraplenagem e 
taludes, avaliando 
cotas das áreas 
lindeiras e visadas / 
desníveis em relação 
as áreas do 
complexo prisional. 

Em que pese o 
projeto do edital 
recomendar a 
execução de 3 (três) 
grandes platôs para 
implantação das 
obras, recomenda-
se que a diferença 
de níveis entre os 
platôs não deverá 
exceder a 
declividade de 20% 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

(código de obras do 
município). Ocorre 
que a topografia 
acidentada do 
terreno, implica na 
execução de vias 
internas de 
movimentação e 
acesso entre os 
platôs, que irão 
resultar em aclives 
superiores a 20% 
e/ou necessidade de 
caminhos em meio 
encosta, 
acompanhando 
curvas de nível, 
ocupando porem 
grande área física, 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

prejudicando a 
implantação geral 
das obras 
necessárias e 
elencadas no 
caderno de 
encargos. Além 
disto, tal opção de 
execução em 03 
platôs, compromete 
a operacionalização 
e segurança do 
complexo, 
implicando em áreas 
lindeiras e externas 
em cotas superiores 
as unidades, 
inclusive muralhas, 
permitindo fácil 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

visada ao interior do 
complexo. Ademais, 
quando tratamos da 
execução das 
guaritas, muralhas, 
passadiço, 
alambrados, via do 
perímetro externo, 
suas rampas e a 
inclinação máxima 
de 20%, restam 
dificuldades 
construtivas 
relacionadas ao 
aspecto de 
segurança e 
mobilidade, bem 
como, dificuldades  
relativas a aspectos 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

logísticos internos 
do complexo, como 
transporte de 
alimentação, roupas 
da lavanderia, 
condução interna 
dos presos para as 
áreas de trabalho, 
dentre outros 
aspectos, que 
igualmente podem 
impactar na 
segurança da 
penitenciária. 

Cabe ressaltar aqui, 
recomendações 
RESOLUÇÃO Nº 09, 
DE 18 DE 
NOVEMBRO DE 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

2011, relativas as 
Diretrizes Básicas 
para Arquitetura 
Penal: 

“Os 
estabelecimentos 
devem ser 
edificados em 
terreno que 
favoreça sua 
implantação e que 
preferencialmente 
possuam condições 
naturais adequadas. 
Assim, na escolha 
deve-se evitar 
terreno muito 
acidentado, de 
aterro e alagadiço, 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

tendo em vista o 
alto custo gerado 
por movimentos de 
terra e por 
fundações 
especiais.” 

“Os afastamentos e 
recuos mínimos são 
condicionados pelas 
características da 
barreira a ser 
adotada no projeto 
e deverão obedecer 
às determinações 
abaixo colocadas, 
lembrando-se que 
as dimensões 
mínimas tratadas 
podem influir sobre 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

o dimensionamento 
dos terrenos. 
Considera-se que as 
dimensões são 
relativas entre os 
alinhamentos 
laterais, frontais e 
posteriores mais 
externos das 
edificações e as 
barreiras físicas 
correspondentes.” 

“O projeto 
arquitetônico do 
muro externo 
deverá conter: 
planta baixa com 
localização do muro, 
guaritas e acesso; 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

todas as elevações 
apresentando o 
perfil natural do 
terreno e o 
projetado interna e 
externamente com 
indicação de 
profundidades; 
indicação das cotas 
no pé do muro, 
interna e 
externamente, e 
cota no topo do 
muro em todos os 
pontos de deflexão 
da poligonal do 
mesmo; cotar e 
indicar as 
inclinações das 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

passarelas (máximo 
4%), com 
possibilidade de 
colocação de 
escadas, com no 
máximo 5 (cinco) 
degraus, pra atingir 
a declividade 
máxima;” 

Por tudo exposto 
acima solicitamos os 
seguintes 
esclarecimento: 

Há a possibilidade 
do licitante calcular 
seus custos com 
execução da obra na 
área da concessão 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

ou optar pela 
aquisição de outra 
área na região, mais 
apropriada para a 
construção do 
complexo? 

Tal questionamento 
decorre do fato de 
que uma outra área, 
mais adequada 
possibilitaria um 
projeto mais 
eficiente, de melhor 
operação e 
atendimento de 
questões 
relacionada com a 
segurança, tudo isso 
com o custo bem 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

menor. 

A terraplanagem na 
área definida da 
concessão, pelos 
nossos estudos, 
poderá custar até 5 
ou 6 vezes mais do 
que uma nova área 
adquirida pelo 
licitante  
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Anexo 1 do 
Contrato - 
Caderno de 
Encargos, 
item 1. 
Diretrizes 
Gerais - II. 
Sub Item 

Pedimos 
esclarecimentos 
quanto a 
possibilidade de 
acesso integral aos 
estudos de 
topografia, 
coordenadas 

8 

O Relatório do Estudo de Sondagem desenvolvido, bem como o levantamento topográfico 
georreferenciado da Área da Concessão foi disponibilizado no data-room da licitação 
(documentos referenciais, não vinculativos), disponível em: 
https://www.estado.rs.gov.br/separ-data-room-ppp-prisional-de-erechim 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

(V) - 
Elaboração 
de projeto 
de 
engenharia 
e 
arquitetura 
e Sub Item 
1.1 - Área 
da 
concessão 
- Figura 1 e 
Tabela 1-
11-1 

poligonais do 
terreno e estudo de 
sondagem 
realizados 
previamente pelo 
poder concedente 
em relação a área da 
concessão. Caso tais 
estudos não tenham 
sido providenciados, 
solicitamos 
informações quanto 
aos parâmetros 
técnicos que foram 
utilizados para 
definir a área da 
concessão. 

26 Anexo 1 do Sobre os aspectos 8 As obras relacionadas ao abastecimento de água até a Área da Concessão serão de 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

Contrato - 
Caderno de 
Encargos, 
item 1. 
Diretrizes 
Gerais - II. 
Sub Item 
(V) - 
Elaboração 
de projeto 
de 
engenharia 
e 
arquitetura 
e Sub Item 
1.1 - Área 
da 
concessão 
- Figura 1 e 

de abastecimento 
d’água, o poder 
concedentes 
efetuou alguma 
consulta prévia 
junto a CORSAN o 
Programa de 
Universalização da 
Água no Estado do 
Rio Grande do Sul 
para analisar a 
viabilidade de 
implantação de 
ramal específico 
para abastecer o 
futuro Complexo 
Penal, ou tal 
providência e 
possíveis custos 

responsabilidade do Poder Concedente. 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

Tabela 1-
11-1 

devem ser 
considerados pela 
concessionaria? 
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Anexo 1 do 
Contrato - 
Caderno de 
Encargos, 
item 1. 
Diretrizes 
Gerais - II. 
Sub Item 
(V) - 
Elaboração 
de projeto 
de 
engenharia 
e 
arquitetura 

Em visita técnica a 
área de concessão 
se constatou que 
não existe rede de 
esgoto no local, já o 
edital prevê 
instalação de uma 
ETE, todavia 
conforme tratamos 
no pedido de 
esclarecimento de 
n° 1 acima, existem 
inúmeros 
dificuldades para 
instalação de uma 

8 

Resposta para a 1ª pergunta: A Concessionária será responsável pela implantação da 
Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sendo que o planejamento da instalação cabe à 
própria Concessionária. 

Resposta para a 2ª pergunta: A Concessionária será responsável pela destinação do 
efluente que não for reaproveitado na Área da Concessão.  

Resposta para a 3ª pergunta: A manutenção do equipamento e destinação dos resíduos que 
o equipamento gerar também são de responsabilidade da Concessionária. 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

e Sub Item 
1.1 - Área 
da 
concessão 
- Figura 1 e 
Tabela 1-
11-1 

ETE. De que forma a 
equipe técnica do 
Poder Concedente 
planejaram a 
instalação desse 
equipamento? O 
lançamento e 
destinação dos 
efluentes tratados 
será efetuada de 
que forma, e cabe a 
quem tal 
responsabilidade? 

A destinação do 
LODO será efetuada 
de que forma e cabe 
a quem tal 
responsabilidade? 



2Númer
o da 

questão 
formula

da 

Item do 
Edital 

Esclarecimento 
Solicitado 

Número da 
questão 

atribuída 
pela 

COMISSÃO 
PERMANEN

TE DE 
LICITAÇÃO e 

que 
constará da 

ata de 
esclarecime

nto 

Resposta 

28 

Anexo 1 do 
Contrato - 
Caderno de 
Encargos, 
item 1. 
Diretrizes 
Gerais - II. 
Sub Item 
(V) - 
Elaboração 
de projeto 
de 
engenharia 
e 
arquitetura 
e Sub Item 
1.1 - Área 
da 
concessão 

Em relação a 
energia, foi 
verificado que o 
terreno é abastecido 
por corrente de 
média tensão, sendo 
suficiente para 
alimentar o 
COMPLEXO 
PRISIONAL durante 
a execução da obra. 
Ficou evidenciado 
em reuniões junto a 
RGE que será 
necessário a 
execução de obras 
complementares 
para alimentar o 
COMPLEXO 

8 
Caberá a Concessionária desenvolver os projetos executivos de instalações elétricas e sua 
aprovação junto a RGE. Qualquer custo para ampliação de rede de energia até a área de 
concessão será de responsabilidade do Poder Concedente. 
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- Figura 1 e 
Tabela 1-
11-1 
 

Anexo 
“Estudos 
de 
Engenharia
”, 
documento 
05120-
MDP-EDF-
CP.RS-
ARQ-001-
R01 

PRISIONAL quando 
de sua operação. 

Tal providência e 
possíveis custos 
devem ser 
considerados pela 
concessionaria? 

29 
Edital, item 
13 13. 
GARANTIA 

No que pese já 
informado no 
pedido de 

8 Para o seguro garantia, deve-se observar o disposto na Circular Susep 662, de 11 de abril de 
2022. O art. 35 da referida norma autoriza, até 1º de janeiro de 2023, a emissão de seguros 
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DAS 
PROPOSTA
S 
(ENVELOPE 
2) 

esclarecimento 
enviado dia 
04/08/2022 que a 
circular da Susep 
477 não está mais 
vigente. 

Gostaríamos de 
verificar a questão 
do Seguro de 
Garantia 
mencionado na 
clausula 13.6.1, pois 
a mesma menciona 
a Garantia 
Incondicional não 
podendo conter 
clausula excludente 
de quaisquer 
responsabilidades 

de acordo com planos já aprovados e registrados na Susep. 
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contraídas pelo 
licitante, sendo que 
o mercado 
Segurador opera no 
Seguro de Garantia 
baseado na circular 
da Susep 477.” 

”13.6.1. A 
GARANTIA DE 
PROPOSTA, prestada 
em qualquer das 
modalidades 
previstas neste 
EDITAL, deverá ser 
incondicional e não 
poderá́ conter 
cláusula excludente 
de quaisquer 
responsabilidades 
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contraídas pela 
LICITANTE e/ou 
pelos emitentes das 
garantias, 
relativamente à 
participação da 
LICITANTE nesta 
LICITAÇÃO.”  

Sendo assim, 
gostaria de verificar 
a aceitação 
praticada pelo 
Mercado Segurador, 
seguindo as normas 
da Circular 477 da 
Susep, a qual não 
prevê Garantia 
Incondicional" 



 


