
Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

168.  

Anexo 1 – Caderno de 

encargos 

4.10.1 – Serviços de 

Preparo da Alimentação. 

É correto o entendimento de que a alimentação 

fornecida será identica entre os internos e os 

colaboradores? Existe algum cardárpio a ser 

seguido?  

Resposta para a 1ª pergunta: Esta é uma questão 

a ser decidida pela Concessionária. 

Resposta para a 2ª pergunta: Conforme o item 

4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a 

Concessionária deve submeter para aprovação 

do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de 

Receitas. 

169.  
3.10.1.2 – Diretrizes 

Operacionais 

De acordo com a Tabela 3 – 25, os percaptas dos 

itens  a serem fornecidos é Coccionadosou in 

Natura? 
 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

De qualquer forma, informamos que os valores 

per capita são referentes aos itens coccionados. 

170.  
3.10.1.2 – Diretrizes 

Operacionais 

No Edital e anexos contém alguma tabela de 

incidências para composição do do cardápio/ 

fornecimento? Caso negativo, será fornecido 

alguma tabela referência para embasamento?  

Conforme o item 4.10.1, I, b), do Caderno de 

Encargos, a Concessionária deve submeter para 

aprovação do Poder Concedente o Cardápio e 

Caderno de Receitas. Já nos termos do item 

4.10.1, I, e), “Deverão ser ofertadas, 

minimamente, cinco refeições diárias: o desjejum, 

o almoço, o lanche, o jantar e a ceia.” 

171.  
3.10.1.2 – Diretrizes 

Operacionais 

Na tabela 3-25 contém frequencias de 5 dias 

/ 4 dias / 10 dias. Existe alguma definição dos dias 

de fornecimento? ou fica a critério da 

 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

Concessionária? os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

Esclarecemos que tal questão deverá ser decidida 

pela Concessionária e submetida ao Poder 

Concedente para aprovação.  

172.  
3.10.1.2 – Diretrizes 

Operacionais 

Os itens sal, vinagre e óleo servirão para compor 

o preparo das refeições ou serão enviados como 

tempero de salada? Caso seja tempero, em qual 

tipo de embalagem devem ser enviados? Seria 

enviado individualmente ou poderá ser enviado 

para a cela? 

 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

Esclarecemos que tal questão deverá ser decidida 

pela Concessionária, devendo ser observados os 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

requisitos de segurança determinados pelo Poder 

Concedente.  

173.  
3.10.1.2 – Diretrizes 

Operacionais 

É correto o entendimento de que as proteínas 

serão servidas apenas em 01  porção diária no 

jantar ou no almoço? 

 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

Esclarecemos que tal questão deverá ser decidida 

pela Concessionária e submetida ao Poder 

Concedente para aprovação. 

174.  3.10.1.2 – Diretrizes 
A Tabela 3.25 contém 03 unidades percapta de 

Pão. É correto afirmar que serão servidas as 03 
 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

Operacionais unidades no café da manhã? ou são distribuídas 

essas 03 unidades entre Café da manhã/Lanche 

da tarde/Ceia? Os pães já são entregues 

amanteigados ou margarina enviada à parte e 

volume entregue por cela? 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

De qualquer forma, informamos que conforme o 

item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a 

Concessionária deve submeter para aprovação 

do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de 

Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), 

“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco 

refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, 

o jantar e a ceia.” 

Esclarecemos que a forma de entrega dos 

alimentos deverá ser decidida pela 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

Concessionária, devendo ser observados os 

requisitos de segurança determinados pelo Poder 

Concedente.  

175.  
3.10.1.2 – Diretrizes 

Operacionais 

as frutas da Tabela 3.25, Bergamota, Banana, Maçã 

e Laranja, são fornecidas individual ou por cela? 

Laranja e Bergamota servidas com Casca? 

 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

De qualquer forma, informamos que conforme o 

item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a 

Concessionária deve submeter para aprovação 

do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), 

“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco 

refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, 

o jantar e a ceia.” 

Esclarecemos que a forma de entrega dos 

alimentos deverá ser decidida pela 

Concessionária, devendo ser observados os 

requisitos de segurança determinados pelo Poder 

Concedente.  

176.  
3.10.1.2 – Diretrizes 

Operacionais 

Qual o tipo de embalagens previstas para envio 

das frutas – Saco plástico 20x34?  

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

De qualquer forma, informamos que conforme o 

item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a 

Concessionária deve submeter para aprovação 

do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de 

Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), 

“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco 

refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, 

o jantar e a ceia.” 

Esclarecemos que a forma de entrega dos 

alimentos deverá ser decidida pela 

Concessionária, devendo ser observados os 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

requisitos de segurança determinados pelo Poder 

Concedente.  

177.  
3.10.1.2 – Diretrizes 

Operacionais 

A tabela 3.25 apresenta doce de frutas – 30 dias. 

Em qual tipo de embalagem estes doces serão 

fornecidos? Copo plástico? Serão servidos em 

qual refeição? Poderá ser servido volume por cela 

ou individual? 

 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

De qualquer forma, informamos que conforme o 

item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a 

Concessionária deve submeter para aprovação 

do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de 

Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco 

refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, 

o jantar e a ceia.” 

Esclarecemos que a forma de entrega dos 

alimentos deverá ser decidida pela 

Concessionária, devendo ser observados os 

requisitos de segurança determinados pelo Poder 

Concedente.  

178.  
3.10.1.2 – Diretrizes 

Operacionais 

Os itens para saladas, previstos na tabela 3.25 são 

servidas em qual tipo de embalagem? São 

fornecidas por cela ou individual? Tem tabela 

de incidência para salada? 

 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

De qualquer forma, informamos que conforme o 

item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a 

Concessionária deve submeter para aprovação 

do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de 

Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), 

“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco 

refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, 

o jantar e a ceia.” 

Esclarecemos que a forma de entrega dos 

alimentos deverá ser decidida pela 

Concessionária, devendo ser observados os 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

requisitos de segurança determinados pelo Poder 

Concedente.  

179.  

3.10.1.2 – Diretrizes 

Operacionais 

 

O café e leite serão servidos em garrafas térmicas? 

 

 

Deve ser considerado que, conforme os itens 2.3 

e 2.3.1, do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

De qualquer forma, informamos que conforme o 

item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos, a 

Concessionária deve submeter para aprovação 

do Poder Concedente o Cardápio e Caderno de 

Receitas. Já nos termos do item 4.10.1, I, e), 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

“Deverão ser ofertadas, minimamente, cinco 

refeições diárias: o desjejum, o almoço, o lanche, 

o jantar e a ceia.” 

Esclarecemos que a forma de entrega dos 

alimentos deverá ser decidida pela 

Concessionária, devendo ser observados os 

requisitos de segurança determinados pelo Poder 

Concedente.  

180.  

3.10.1.4 Conjunto de 

obrigações da 

concessionária 

As refeições dos internos serão divididas em 

desjejum, almoço, lanche, jantar e ceia. Contudo, 

para os funcionários da CONCESSIONÁRIA e 

servidores do Poder Concedente, será adicionada 

mais uma refeição para aqueles que estiverem de 

 

Nos termos do item 4.10.1, I, e), do Caderno de 

Encargos, “Deverão ser ofertadas, minimamente, 

cinco refeições diárias: o desjejum, o almoço, o 

lanche, o jantar e a ceia.” O oferecimento de 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

plantão. Qual a composição desta adicionada 

refeição? 

refeição além do mínimo fica a critério da 

Concessionária. 

181.  Idem 

A apresentação do cardápio pela Concessionária 

será mensal? O caderno de receitas deverá ser 

enviado em conjunto com esse cardápio? 
 

Resposta para a 1ª pergunta: A periodicidade 

deve ser acordada entre as Partes. 

Resposta para a 2ª pergunta: Sim, conforme o 

item 4.10.1, I, b), do Caderno de Encargos. 

182.  Idem 

Como é cediço, as refeições fornecidas são 

planejadas para cobrir totalmente as necessidades 

nutricionais diárias dos indivíduos. Com base nesta 

informação, o cardápio ofertado será por valor 

calórico total com base no Guia Alimentar para 

população brasileira? 

 

A Concessionária deverá apresentar o cardápio 

de receitas para validação do Poder Concedente. 

Nesta ocasião será aprovada a composição do 

valor calórico de cada refeição. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

183.  3.10.1.3.4 Equipamentos 
Os equipamentos destinados à padaria ficará a 

cargo da Concessionária? 
 

Sim, conforme previsto nos itens 3.1. V, b), (iv) e , 

3.1.72, II, j), do Caderno de Encargos. 

184.  

Anexo I – Glossário 

  

Complexo Prisional 

 

Seria Complexo Arquitetônico Prisional? 

Composto por Unidades Prisionais e Módulo de 

Serviço Central? ou conforme a definição: Sistema 

composto de Unidades Prisionais, cujas 

características referentes à obra, à infraestrutura 

e aos SERVIÇOS encontram-se indicados no Anexo 

I – Caderno de Encargos. 

 

O conceito do Glossário faz referência ao que 

está previsto no Caderno de Encargos, de forma 

que o Complexo Prisional é formado por todas as 

edificações delimitadas previstas no referido 

Caderno de Encargos. 

185.  

Anexo I – Glossário 

Projeto de Engenharia e 

Arquitetura 

Ausência de Projetos de Automação / Dados; 

Projeto Geométrico de Pavimentação dentre 

outros. 

 

A Concessionária deverá desenvolver todos os 

projetos necessários para o funcionamento do 

Complexo Prisional. A Concessionária será a 

única responsável pela manutenção do Complexo 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

No Item 2.1 (f) descreve automatização e sistema 

Gerenciais da Concessionária 

Prisional e será avaliada conforme anexo do 

SMDD. 

186.  

Anexo I – Caderno de 

encargos 

  

1. Cronograma 

 

UP1 apenas? – 24 meses 

UP2 – 18 meses? 

Demais áreas serão executadas em qual 

momento?  

Serão computadas como tempo de início de obra 

das unidades? 

Poderão ter cronogramas independentes? 

Áreas externas, Módulo de Serviço Central, 

pavimentação, Movimentação de Terra aparecem 

em qual momento? 

 

Os prazos para a construção de cada Unidade 

Prisional são os previstos no Caderno de 

Encargos. 

A Concessionária deve realizar em cada prazo as 

construções indicadas no item 1.2, do Caderno 

de Encargos. 

A Concessionária deverá apresentar o 

cronograma para a execução de todo o CAPEX, 

assim como as etapas de construção. O 

cronograma deverá ser aprovado pelo Poder 

Concedente antes do início das obras. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

187.  
Idem 

 

Tabela 1.1 Apresenta apenas áreas das UP’s e da 

área total da Gleba não descrevendo a área do 

Modulo de Serviço Central, ETE e outras áreas 

necessárias. 

 

As áreas apresentadas no Caderno de Encargos 

contêm diretrizes. A Concessionária deverá 

apresentar o projeto de arquitetura e engenharia 

do Complexo Prisional para análise e aprovação 

do Poder Concedente 

188.  2. – Tecnologias Aplicadas 

2.1 – Determinar tecnologia significa criação de 

sistema de controle e automação para monitorar 

todos os itens?   

Software, hardware – compatível com o sistema 

prisional do Estado. SIGPRI?  E a lei LGPD? 

No Glossário, item Projetos, não possuía projetos 

de dados ou automação. 

 

A Concessionária deverá elaborar todos os 

projetos que são necessários para o 

funcionamento, suporte à operação e 

manutenção do Complexo Prisional. Os 

parâmetros de construção indicados no Caderno 

de Encargos são os que devem ser atendidos 

minimamente por parte da Concessionária.  



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

2.2.c – Presos nem sempre presos possuem digital 

para sistema de biometria. Pode-se propor outra 

tecnologia? 

Qual outro sistema apresentar?  

2.2.g – 60 dias de armazenamento de dados 

significa ampla sala de CPD. Área prevista? 

2.2.j Relatórios técnicos exigem profissionais 

técnicos para elabora-los. Prevê-se em equipe 

contratada pela concessionária em sua folha? 

2.2.l – Qual periodicidade de apresentação do 

planejamento operacional de manutenção uma 

vez que a tecnologia é dinâmica. 

No desenvolvimento dos projetos, a 

Concessionária deverá levar em consideração 

toda legislação vigente, instruções normativas 

específicas do Poder Concedente e referencial 

normativo aplicável.  

A Concessionária deverá apresentar o Projeto de 

Tecnologia onde deverá estar delimitado todo o 

arcabouço de tecnologia que propõe para 

implantar no Complexo Prisional.  

A Concessionária deverá garantir o prazo mínimo 

de 60 dias de backup e apresentar a tecnologia 

de armazenamento. Existe tecnologia e 

mecanismos de armazenamento que não estão, 

necessariamente, vinculados ao CPD. Caso a 



Número da 
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Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

tecnologia adotada pela Concessionária necessite 

de CPD, deverá contemplar em seu projeto de 

arquitetura e engenharia tal ambiente. 

Todos os relatórios elaborados pela 

Concessionária devem estar assinados pelo seu 

responsável técnico. O dimensionamento da 

equipe técnica, administrativa e operacional 

apresentado no modelo econômico-financeiro é 

referencial. Cada licitante tem liberdade para 

dimensionar a sua equipe, que deve ser 

suficiente para o cumprimento do Contrato e 

seus Anexos. 

A periodicidade de apresentação do 

planejamento operacional de manutenção 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

deverá ser apresentado ao Poder Concedente 

para validação. 

189.  
3. Diretrizes do Projeto de 

Arquitetura 

Diretrizes mínimas das UNIDADES PRISIONAIS. A 

área denominada Módulo de Serviço Central” 

precisa cumprir alguma diretriz? 
 

O Módulo de Serviço Central está indicado no 

Caderno de Encargos como “Área Comum”. Na 

elaboração de seu projeto de arquitetura e 

engenharia a Concessionária deverá observar os 

parâmetros mínimos estipulados neste item do 

Caderno de Encargos. 

190.  3.III 

Considerando sustentabilidade, quais parâmetros 

para comprovação do uso, a quantidade a ser 

utilizada e a aplicação de: 

a. Impacto ambiental 

 

A Concessionária deverá elaborar o projeto de 

arquitetura e engenharia levando em 

consideração os parâmetros mínimos delimitados 

no Caderno de Encargos. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

b. Eficiência energética 

c. Uso de materiais sustentáveis; 

 

191.  3.IV 

Sistema convencional de compatibilidade de 

projetos serão aceitos? Ao invés de uso do BIM? 

 

Sim. Conforme previsto no Caderno de Encargos, 

“A CONCESSIONÁRIA deverá considerar, 

preferencialmente, a adoção da Modelagem da 

Informação da Construção (Building Information 

Modelling - BIM) ou tecnologias e processos 

integrados similares ou mais avançados que 

venham a substitui-la para a elaboração e gestão 

dos PROJETOS DE ARQUITETURA E 

ENGENHARIA.” 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

192.  3.1.III a) 

Módulos de Áreas Comuns significam Módulo de 

Serviço Central?  

Sim, o Módulo de Serviço Central está 

especificado no Caderno de Encargos que trata 

dos Módulos de Área Comum. 

193.  3.1.IV d) 

Não incluíram Recursos Hídricos - deverá ser 

identificado o tipo de fornecimento, seja poço 

artesiano ou adutora – Exigem-se outorgas e 

Licenças além de gestão de controle de qualidade 

da água. Após a visita será possível identificar 

estas dúvidas. Previsão de Reservatórios Pulmão? 
 

A alimentação de água até a Área de Concessão 

será de responsabilidade do Poder Concedente e 

a distribuição interna no Complexo Prisional será 

de responsabilidade da Concessionária. No 

projeto de engenharia a Concessionária deverá 

adotar a solução técnica que melhor lhe convir, 

seja por reservatório pulmão ou por 

reservatórios específicos para cada Módulo, 

devendo ser observadas as normas técnicas 

aplicáveis. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

194.  
3.1.1 Perímetro de 

Segurança Externo 

Não há delimitação da área.  

Considerar a que distância das edificações (UP e 

Modulo de Serviço Central? 

Considerar no entorno de cada edificação ou do 

Complexo Arquitetônico Prisional?  

Caso positivo, as vias de acesso entre as unidades 

serão consideradas vias públicas ou via local?  

Idem para a iluminação que se encontrará dentro 

do Perímetro “Cercado”. 

 

Tais questões deverão ser propostas pela 

Concessionária nos projetos de arquitetura e 

engenharia que deverão ser elaborados para 

análise e aprovação do Poder Concedente. Tais 

projetos deverão atender, além da legislação 

aplicável, as diretrizes previstas no Caderno de 

Encargos. 

Todas as vias construídas dentro da Área de 

Concessão serão consideradas privadas. Esta 

mesma orientação serve para a iluminação e 

qualquer outra infraestrutura necessária para o 

funcionamento e operação do Complexo 

Prisional. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

195.  3.1.2 Celas 

V – Pode-se substituir janelas com grades por 

aberturas seguras, denominadas seteiras e uso de 

brise-soleil? Ou outro dispositivo elaborado para a 

mesma função? 

Barras são passíveis de vandalismo, assim como 

janelas. 

 

A Concessionária deverá apresentar o projeto 

arquitetônico e de engenharia para aprovação do 

Poder Concedente atendendo aos requisitos 

mínimos estipulados no Caderno de Encargos. A 

obra só será iniciada após a aprovação de todos 

os projetos por parte do Poder Concedente. 

196.  
3.1.3.III Vias de Acesso no 

perímetro 

Via pavimentada? 

 

A Concessionária deverá apresentar o projeto 

arquitetônico e de engenharia para aprovação do 

Poder Concedente atendendo aos requisitos 

mínimos estipulados no Caderno de Encargos. A 

obra só será iniciada após a aprovação de todos 

os projetos por parte do Poder Concedente. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

197.  3.1.6 - Estacionamento 

Pavimentado? Previsão de área a ser ocupada. 

Cálculo – Código de Obras? 

 

A Concessionária deverá apresentar o projeto 

arquitetônico e de engenharia para aprovação do 

Poder Concedente atendendo aos requisitos 

mínimos estipulados no Caderno de Encargos. A 

obra só será iniciada após a aprovação de todos 

os projetos por parte do Poder Concedente. 

198.  

3.1.8 - Das Unidades de 

Regime Fechado 

  

3.1.8.1 - Celas 

Com chuveiro dentro da cela? Controle de água? 

As celas de PCD podem conter a quantidade de até 

8 presos? 

  

Há previsão de TV em cada cela? 

 

A Concessionária deverá apresentar o projeto 

arquitetônico e de engenharia para aprovação do 

Poder Concedente atendendo aos requisitos 

mínimos estipulados no Caderno de Encargos. A 

obra só será iniciada após a aprovação de todos 

os projetos por parte do Poder Concedente. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

A previsão de TV em cela estará delimitada no 

Plano de Apoio Operacional Padrão (PAOP) que 

será elaborado pela Concessionária e aprovado 

pelo Poder Concedente. 

199.  

3.2.3 - Das Instalações 

Elétricas – Será de 

Responsabilidade das 

Concessionárias:  

aprovação, projeto e entrada 

 

Impacto de aprovação junto ao início de obra. 

Uso de nobreaks para equipamentos. 

 

A obtenção de todas as licenças será de 

responsabilidade da Concessionária. Qualquer 

impacto para início das obras deve ser eliminado 

ou mitigado pela Concessionária. O uso de 

nobreak ou outras fontes de estabilização de 

energia deverão ser avaliados e contemplados 

nos projetos de arquitetura e engenharia que 

serão elaborados pela Concessionaria e 

aprovados pelo Poder Concedente. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

200.  4. .1.V. a) A portaria Central 

Impacto de aprovação junto ao início de obra. 

Uso de nobreaks para equipamentos 

 

Não está claro qual o esclarecimento solicitado. A 

obtenção de todas as licenças será de 

responsabilidade da Concessionária. Qualquer 

impacto para início das obras deve ser eliminado 

ou mitigado pela Concessionária. O uso de 

nobreak ou outras fontes de estabilização de 

energia deverão ser avaliados e contemplados 

nos projetos de arquitetura e engenharia que 

serão elaborados pela Concessionaria e 

aprovados pelo Poder Concedente. 

201.  4.7.1. - Da Educação Escolar 

II. Estruturar espaço físico e obter credenciamento 

da escola junto ao MEC ou Município – VII – EAD – 

laboratórios de ensino? 

 

A Concessionária será responsável pela obtenção 

da credencial de Unidade Escolar junto ao órgão 

responsável. Nesta ocasião deverá ser 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

XIV – Equipar as salas de aula dentro dos quesitos 

de segurança aprovados pelo poder concedente. 

EM QUAL MOMENTO? 

apresentado o Projeto Político Pedagógico da 

Unidade de Ensino que deverá ser aprovado. 

Importante destacar que a Unidade Escolar só 

poderá entrar em operação após a obtenção de 

tal credenciamento. Destaca-se que este item 

tem relação direta com o SMDD. 

202.  4.8 - Trabalho 

Por meio de atividades laborais no interior das UP 

significa executar dentro de celas também? 

Exercício laboral em local externo ao Complexo 

Prisional?  

O que significa local externo ao Complexo 

Prisional? 

 

Resposta para a 1ª pergunta: Não. O trabalho do 

Preso deve ser realizado em ambiente que 

ofereça as condições para a realização da 

atividade. 

Resposta para a 2ª pergunta: O trabalho externo 

será permitido, nos termos da legislação 

aplicável. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

Resposta para a 3ª pergunta: É o trabalho 

realizado em local externo, conforme previsto na 

legislação aplicável. 

203.  4.10.1.II 

Uso de recipiente plástico transparente – 

“descartável”?    

Trata-se de questão a ser decidida pela 

Concessionária, de acordo com sua estratégia de 

atuação. 

204.  
4.12 - Serviço de 

Manutenção e Conservação 

4.12.II “princípio de razoabilidade” é superficial. 

Enfrentamos diversas opiniões de razoabilidade. 
 Não se trata de pedido de esclarecimento. 

205.  Idem 

Gestão de ordens DE SERVIÇOS significa sistema? 

 

O item 4.12, I, do Caderno de Encargos prevê que 

a Concessionária deve “Implantar sistema 

informatizado de gestão de ordens de serviços 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

para controle dos procedimentos de manutenção 

realizados no COMPLEXO PRISIONAL;” 

206.  Idem 

4.12.IV Determinar “condições de usos” e operar 

satisfatoriamente” de equipamentos para 

retorno ao poder CONCEDENTE. 

 

As condições a serem atendidas são aquelas que 

permitam que as edificações e equipamentos 

estejam em estado adequado de operação. 

207.  Idem 

4.12.V.b) pinturas? Prazo? Ciclo de pinturas? 

 

A Concessionária deverá realizar as manutenções 

preventivas e corretivas em todas as edificações, 

instalações, infraestruturas que compõe o 

Complexo Prisional, desde as áreas destinadas 

exclusivamente para os funcionários, até as áreas 

destinadas aos Presos. A periodicidade de cada 

manutenção será de responsabilidade da 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

Concessionária, devendo ser observadas também 

as diretrizes do SMDD. 

208.  Idem 

4.12.VIII - Há projeto contratado de paisagismo? 

Qual a delimitação da área externa? 

 

A Concessionária deverá apresentar o projeto 

arquitetônico e de engenharia para aprovação do 

Poder Concedente atendendo aos requisitos 

mínimos estipulados no Caderno de Encargos. A 

obra só será iniciada após a aprovação de todos 

os projetos por parte do Poder Concedente 

209.  4.13 Serviços de Lavanderia 

4.13.I. Incluir o cálculo de consumo de água e 

verificar se haverá tratamento especifico para 

lançamento e efluentes. 

 

 

A Concessionária deverá apresentar o projeto 

arquitetônico e de engenharia para aprovação do 

Poder Concedente atendendo aos requisitos 

mínimos estipulados no Caderno de Encargos. A 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

obra só será iniciada após a aprovação de todos 

os projetos por parte do Poder Concedente 

210.  Idem 

4.13.VI – Colchões – determinar periodicidade de 

substituição ou parâmetro de deterioração de 

material. 

 

 

A Concessionária deverá realizar as manutenções 

preventivas e corretivas em todas as edificações, 

instalações e infraestruturas que compõe o 

Complexo Prisional, desde às áreas destinadas 

exclusivamente para os funcionários, até às áreas 

privadas aos Presos. A periodicidade de cada 

manutenção será de responsabilidade da 

Concessionária, devendo ser observadas também 

as diretrizes do SMDD. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

211.  

Anexo 3 – Minuta de 

Contrato de Concessão 

Administrativa 

  

9.3.6 Multas Anexo 7 – 

Penalidades 

Não há prazo estipulado para análise das entregas 

pelo Poder Concedente para retorno sobre o 

recebimento das informações. 

 

Não está claro qual o esclarecimento solicitado. A 

subcláusula 9.3.6, do Contrato, prevê que a 

Concessionária poderá ser penalizada caso 

descumpra o Plano de Ação previsto na 

subcláusula 9.3.1. 

212.  

Anexo 10 – Diretrizes para o 

Trabalho do Preso 

  

2. Regimes do Trabalho do 

Preso 

Serviços de Artesanato configura em Regime B? 

Não teremos presos para trabalhar na área 

externa?  

Atentar ao custo de manutenção externa 

 

Resposta para a 1ª pergunta: O que configura o 

Regime B é a prestação de serviço para pessoa 

jurídica terceira que figura como Tomadora. 

Resposta para a 2ª pergunta: O trabalho externo 

será permitido, nos termos da legislação 

aplicável.  



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

213.  
4 - Atribuições da 

Concessionária 

O PODER CONCEDENTE DEVERÁ PROVIDENCIAR 

A CONTRATAÇÃO DE SEGURO COM COBERTURA 

PARA ACIDENTES e não a Concessionária pela 

dificuldade de produto no mercado. 

 

A Concessionária deverá providenciar os seguros 

previstos no Contrato, observado que, caso seja 

demonstrado de forma inequívoca a inexistência 

no mercado brasileiro dos seguros listados na 

subcláusula 18.8.1, a Concessionária poderá ser 

dispensada da sua contratação. De qualquer 

forma, a Concessionária permanecerá 

responsável pelos custos e despesas decorrentes 

da materialização dos eventos listados na 

referida subcláusula, uma vez que tais eventos 

não são imprevistos ou imprevisíveis. 

214.  4.3.1 
Receitas acessórias: Poderemos cobrar aluguel de 

áreas disponíveis para Parceiros? 
 

Sim, conforme o item 4.3.1, do Anexo 10 – 

Diretrizes para o Trabalho do Preso. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

215.  

ANEXO 3 – Sistema de 

Mensuração de 

Desempenho e 

Disponibilidade 

5.3.9 Caberá ao Verificador 

auditar se de fato os Presos 

estão frequentando as 

aulas através de acessos a 

serem realizados aos 

sistemas gerenciais 

Controle de presença em aula através de Sistemas 

Gerenciais. 

Outras formas de mensurar em caso de falha do 

sistema por força maior serão aceitas?  

Em qual proporção? 

Idem para 10.2. 

 

Em situações excepcionais, como a informado no 

pedido de esclarecimento, as Partes deverão 

negociar como deverá ser realizada a 

mensuração. 

216.  

5.11 - Quantidades de 

Entrada de material não 

autorizado 

5.11 Entrada de material não autorizado 

 
Resposta para a 1ª pergunta: Conforme previsto 

no item 2, V, (g), do Caderno de Encargos, deve-



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

  Mensalmente apurarão através de acesso às 

câmeras (devemos guardar as imagens por 30 

dias)?   

Foi solicitado 60 dias, consequentemente aumento 

de capacidade de armazenamento. 

 

Ou Através de sistemas gerenciais – qual tipo de 

sistema pretendem implementar para controlar a 

entrada de material? Superficial a solicitação 

  

E supressão de materiais da edificação ou 

elementos através de vandalismo? 

se considerar um tempo de backup mínimo de 60 

dias. 

Resposta para a 2ª pergunta: O sistema a ser 

implantado pode ser definido pela 

Concessionária, devendo ser observadas as 

diretrizes do Caderno de Encargos e demais 

Anexos. 

Resposta para a 3ª e 4ª perguntas: O Anexo 3 - 

Sistema de Mensuração de Desempenho e 

Disponibilidade prevê de forma exemplificativa 

as formas de verificação. No caso concreto, o 

Verificador Independente poderá utilizar os 

meios necessários para a verificação. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

  

Como será avaliado se é apenas pelo sistema 

gerencial?  

  

Todos os funcionários serão revistados? Inclusive 

do Estado? 

 

Resposta para a 5ª pergunta: Sim. 

217.  

5.12 Quantidade de 

Instrumentos capazes de 

ofender a integridades 

física de outrem 

5.12.2 Definir quais dispositivos serão utilizados, 

além das câmeras e sistemas gerenciais da 

Concessionária utilizado para apurar instrumento 

capaz de ofender a integridade física. 

  

 

Resposta para a 1ª pergunta: O Anexo 3 - Sistema 

de Mensuração de Desempenho e 

Disponibilidade prevê de forma exemplificativa 

as formas de verificação. No caso concreto, o 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

5.12.3 Todos os Materiais autorizados dentro do 

Complexo Prisional podem se transformar em 

instrumento capaz de ofender a integridade física 

de outrem: lápis (ponta); o próprio prestobarba 

desmanchado, uma escova de dente lixada no piso 

adquirindo ponta.... 

 

Verificador Independente poderá utilizar os 

meios necessários para a verificação. 

É responsabilidade da Concessionária assegurar 

que os Presos não tenham acesso a Instrumentos 

Capazes de Ofender a Integridade Física de 

Outrem. 

218.  

5.14 Quantidade de 

registros de violação de 

perímetros de segurança 

por parte do Preso 

5.14 Violação de perímetro: 

Quem define o perímetro? 

O sistema Gerencial de Controle deverá ser 

“programado” para identificar este perímetro? 

 

Todo o perímetro de segurança deve estar 

delimitado nos projetos de arquitetura e 

engenharia e no Plano de Apoio Operacional 

Padrão, que deverão ser elaborados pela 

Concessionária, e, aprovados pelo Poder 

Concedente. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

Tecnologia aplicada ao sistema prisional definindo 

o perímetro? 

219.  Idem 

5.16.3 Novamente cita o sistema Gerencial e 

biometria 
 

Não está claro qual o esclarecimento solicitado. 

Ressaltamos que a Concessionária deverá 

apresentar o Projeto de Tecnologia atendendo 

aos requisitos previstos no Caderno de Encargos 

220.  Idem 

5.18.3 A quantidade de requisição deverá ser 

fornecida através do Sistema Gerencial e registro 

biométrico  

Não está claro qual o esclarecimento solicitado. 

Entretanto, a Concessionária deverá apresentar o 

Projeto de Tecnologia onde deverá estar 

delimitado todo o arcabouço de tecnologia que 

propõe para implantar no Complexo Prisional. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

221.  
5.20 Taxa de conformidade 

de instalações 

3.1. Mobiliário fixo? Ou mobiliário administrativo? 

Ambos? 

  

3.2 O que significa falha? Definições subjetivas – 

ampla discussão para comprovação. Mau uso? Ou 

Vandalismo? 

 

Não está claro qual o esclarecimento solicitado. 

Entretanto, todos os parâmetros que serão 

aferidos pelo Verificador Independente sobre os 

aspectos de engenharia estão delimitados no 

Anexo 3 do SMDD. 

222.  Idem 

4. Calçamento   

4.3 Trincas em calçamentos (determinar a 

definição de trincas conforme norma: 9575 ABNT 
 

Não está claro qual o esclarecimento solicitado. 

Entretanto, todos os parâmetros que serão 

aferidos pelo Verificador Independente sobre os 

aspectos de engenharia estão delimitados no 

Anexo 3 do SMDD. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

223.  Idem  

5. Instalações elétricas 5.4 Infraestrutura elétrica 

em desacordo com a demanda de carga (e em 

mudanças de Layout?) Nova aprovação? 

 

Não está claro qual o esclarecimento solicitado. 

Entretanto, todos os parâmetros que serão 

aferidos pelo Verificador Independente sobre os 

aspectos de engenharia estão delimitados no 

Anexo 3 do SMDD. 

Em se tratando de mudanças de layout a 

Concessionária deverá solicitar aprovação do 

Poder Concedente. 

224.  Idem  

6. Equipamentos Acessórios – ausência de 

definição mais específica (está ampla) 

 

Não está claro qual o esclarecimento solicitado. 

Entretanto, todos os parâmetros que serão 

aferidos pelo Verificador Independente sobre os 

aspectos de Engenharia estão delimitados no 

Anexo 3 do SMDD. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

225.  Idem  

7. PCIP – Descreve presença de sprinkler, mas 

apenas após elaboração de projetos que teremos 

ou não sistema de sprinkler. Não deverá ser 

exigido antes da elaboração de projetos. 
 

A Concessionária deverá apresentar o projeto 

arquitetônico e de engenharia para aprovação do 

Poder Concedente atendendo aos requisitos 

mínimos estipulados no Caderno de Encargos. A 

obra só será iniciada após a aprovação de todos 

os projetos por parte do Poder Concedente. 

226.  Idem  

5.20.14 . Precisará de tempo de carência até que 

seja sanado sem computar como penalidade até 

o prazo da nova aferição. 

 

A Concessionária deverá manter a estrutura física 

do Complexo Prisional em pleno funcionamento 

conforme previsto no Caderno de Encargos e no 

Anexo 3 – SMDD. Para tanto, poderá estabelecer 

a manutenção da forma que entender adequada, 

com anuência prévia do Poder Concedente, de 

tal forma que não sejam levantados problemas 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

estruturais quando da vistoria pelo Verificador 

Independente. 

227.  Idem 

6.11 Condições de disponibilidade de celas: 

depredação de celas recorrentemente – 

considerada não atendida apenas no 6º dia 

(período de carência)? 

6.11.4 v – dependendo do sistema construtivo, as 

junções entre paredes não possuem acabamento 

impermeável o que não impede de esconderem 

objetos. 

Vii – livres de pragas diretamente ligada à limpeza 

e excesso de comida dentro das celas. 

 

A Concessionária terá até 6 dias para regularizar 

e disponibilizar a cela, sem incorrer em 

penalizações. Caso a cela não seja regularizada 

até o término do sexto dia, a cela será 

considerada como indisponível até que seja 

regularizada. A Concessionária deverá manter a 

estrutura física do Complexo Prisional em pleno 

funcionamento conforme previsto no Caderno de 

Encargos e no Anexo 3 – SMDD. Para tanto, 

poderá estabelecer a manutenção da forma que 

entender adequada, de tal forma que não sejam 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

levantados problemas estruturais quando da 

vistoria pelo Verificador Independente.  

228.  Idem 

6.12.7 - Livre de pragas (quando há intervenção de 

extermínio de pragas, há um prazo para a morte 

das mesmas aprox.24h).  

6.12 O que significa acesso livre à água potável? 

Definição? Consumo local? Apresentar 

parâmetros. 

 

O sistema de mensuração não estabelece uma 

periodicidade para cada atividade. Caberá a 

Concessionária definir o material empregado na 

construção do Complexo Prisional, que deverá 

estar de acordo com as diretrizes do Caderno de 

Encargos e legislação aplicável. 

229.  Idem 

6.17 Níveis de estanqueidade 

 

Não está claro qual o esclarecimento solicitado. 

Entretanto, todos os parâmetros que serão 

aferidos pelo Verificador Independente sobre os 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

aspectos de Engenharia estão delimitados no 

Anexo 3 do SMDD. 

230.  Idem 

6.23 – Muralha ou entorno – podem 

indisponibilizar um pavilhão?  

Todos os parâmetros para a definição de 

disponibilização de vagas estão definidos no 

SMDD. 

231.  

Anexo 3 - SMDD – Apedice I 

- Caderno de Não 

Conformidades de 

Engenharia 

As tolerâncias em sua maioria são 0%. 

Necessidade de definição de parâmetros: 

  

Vazamentos e tolerâncias 

 

Não está claro qual o esclarecimento solicitado. 

Entretanto, todos os parâmetros que serão 

aferidos pelo Verificador Independente sobre os 

aspectos de Engenharia estão delimitados no 

Anexo 3 do SMDD. 

232.  
3.2 Entupimentos na rede 

de esgoto 

Rede de esgoto do Complexo será de 

concessionária local? Manutenção da área 
 

Não. A Concessionária será responsável pela 

implantação da Estação de Tratamento de Esgoto 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

externa de responsabilidade da concessionária? (ETE), sendo que o planejamento da instalação 

cabe à própria Concessionária. 

A Concessionária será responsável pela 

destinação do efluente que não for 

reaproveitado na Área da Concessão. 

A manutenção do equipamento e destinação dos 

resíduos que o equipamento gerar também são 

de responsabilidade da Concessionária. 

A responsabilidade da Concessionária se 

restringe ao interior do Complexo Prisional. 

233.  4.1 Trincas 

NBR 13577 de 2017 – Definição? Maiores ou 

iguais para 0,6mm. Definição para cozinha  

Não está claro qual o esclarecimento solicitado. 

Entretanto, todos os parâmetros que serão 

aferidos pelo Verificador Independente sobre os 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

também? aspectos de Engenharia estão delimitados no 

Anexo 3 do SMDD. 

234.  4.2 Presença de Umidade 

Até 3 pontos visíveis? Necessidade de definição 

de “pontos”. Períodos de chuvas extremas? 

 

Não está claro qual o esclarecimento solicitado. 

Entretanto, todos os parâmetros que serão 

aferidos pelo Verificador Independente sobre os 

aspectos de Engenharia estão delimitados no 

Anexo 3 do SMDD. 

235.  5. 

Mobiliário fixo? Estado x Privado?   

Parâmetro de conservação? 

 

Não está claro qual o esclarecimento solicitado. 

Entretanto, todos os parâmetros que serão 

aferidos pelo Verificador Independente sobre os 

aspectos de Engenharia estão delimitados no 

Anexo 3 do SMDD. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

236.  6. 3 

Amostragem: Determinaria um espaçamento 

entre os danos mapeados?  

Tolerância deveria ter espaçamentos mínimos 

entre eles. 

 

Não está claro qual o esclarecimento solicitado. 

Entretanto, todos os parâmetros que serão 

aferidos pelo Verificador Independente sobre os 

aspectos de Engenharia estão delimitados no 

Anexo 3 do SMDD. 

237.  7. Fiação exposta 

7. E quando se trata de vandalismo?  

Necessária Amostragem dentro das celas por se 

tratar de assunto recorrente. 
 

Não está claro qual o esclarecimento solicitado. 

Entretanto, todos os parâmetros que serão 

aferidos pelo Verificador Independente sobre os 

aspectos de Engenharia estão delimitados no 

Anexo 3 do SMDD. 

238.  8. 

Desgaste de pinturas (prazo de repinturas) 

 

O sistema de mensuração não estabelece uma 

periodicidade para cada atividade. Caberá a 

Concessionária definir o material empregado na 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

construção do Complexo Prisional, que deverá 

estar de acordo com as diretrizes do Caderno de 

Encargos e legislação aplicável. 

239.  8.4 

Limpeza de quadras – qual periodicidade (e os 

jatos dos presos)? 

 

O sistema de mensuração não estabelece uma 

periodicidade para cada atividade. Caberá a 

Concessionária definir o material empregado na 

construção do Complexo Prisional, que deverá 

estar de acordo com as diretrizes do Caderno de 

Encargos e legislação aplicável. 

240.  9. Instalações de Incêndio 

A edificação terá reservatório de água para 

incêndio? reservatórios para incêndios são 

tanques de armazenamento de água 
 

A Concessionária deverá apresentar o projeto 

arquitetônico e de engenharia para aprovação do 

Poder Concedente atendendo aos requisitos 

mínimos estipulados no Caderno de Encargos. A 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

obra só será iniciada após a aprovação de todos 

os projetos por parte do Poder Concedente 

241.  
Item 22 do Edital de 

Licitação 

Consta do Edital de Licitação, em seu item 22, a 

obrigatoriedade de a empresa licitante vencedora 

ressarcir o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social, BNDES, pelos custos incorridos 

com execução do Contrato n.º 20.2.0326.1/FPE 

nº2020/000965, celebrado entre o BNDES e o 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul para 

desenvolvimento da presente licitação. 

Face à participação do BNDES nos procedimentos 

de modelagem, pede-se confirmar o 

entendimento de que o BNDES considera viável a 

 

As premissas de financiamento consideradas na 

modelagem do projeto contemplam a linha de 

crédito prevista pelo BNDES para projetos na 

área de segurança pública. 

Contudo, deve-se ressaltar que (i) os estudos são 

referenciais, conforme o item 2.3.1, do Edital; e, 

(ii) a efetiva concessão do financiamento pelo 

BNDES para a PPP depende da aprovação da 

operação no caso concreto em vista de todas as 

questões envolvidas, incluindo, 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

celebração de um contrato de financiamento dos 

investimentos com base nos termos propostos no 

edital “Concorrência Pública Internacional nº 

0005/2022” e em seus anexos, particularmente 

quanto ao tema das garantias públicas ofertadas 

pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e 

face à existência de dois subcréditos necessários 

para a implantação das Unidades de Regime 

Fechado 1 e 2. 

exemplificativamente, a robustez financeira da 

Concessionária e seus acionistas. 

242.  17.3.7.1 

Enquanto no item 17.3.7.1 do edital afirma que as 

LICITANTES que deram lances deverão ratificar os 

seus lances finais mediante apresentação de 

carta, o MANUAL B3, no tópico  “ETAPA DE 

LANCES À VIVA-VOZ”, estabelece que as 

 

Os termos serão impressos na B3, pela Comissão 

Permanente de Licitação, para assinatura das 

Licitantes que participaram da etapa de lances 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

LICITANTES deverão ratificar suas propostas finais 

mediante assinatura de termo de ratificação a ser 

emitido pela Comissão Permanente De Licitação. 

Assim questiona-se: Afinal, quem deve emitir o 

termo de ratificação? A licitante ou a comissão 

de licitação? Caso seja a licitante, como será tal 

procedimento no momento da sessão, já que o 

termo de ratificação será de acordo com o valor 

que pode ser modificado no decorrer do 

certame? 

em viva-voz. A assinatura deverá ocorrer após o 

término da etapa de lances em viva- voz. 

243.  
Anexo Plano de Negócio, 

7.7 (ii) 

Em questionamento de número 102, 

disponibilizado em 31/08/2022,  a Comissão 

respondeu que o entendimento estava correto 

sobre o fornecimento de 05 (cinco) refeições. 

 
Nos termos do item 4.10.1, I, e), do Caderno de 

Encargos, “Deverão ser ofertadas, minimamente, 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

Todavia, em questionamento de número 09, 

disponibilizado em 24/08/2022, a Comissão 

respondeu que o fornecimento de alimentação 

não necessariamente deve ser de 05 (cinco) 

refeições, haja vista tratar-se de mero referencial, 

não possuindo caráter vinculativo. Ante o 

exposto, questiona-se: é obrigatório o 

fornecimento de 05 (cinco) refeições? 

cinco refeições diárias: o desjejum, o almoço, o 

lanche, o jantar e a ceia.” 

Registramos que o Esclarecimento número 9 não 

trata do assunto mencionado no pedido de 

esclarecimento. 

244.  

Anexo Diretrizes 

Operacionais 3.1.3.4 

EQUIPAMENTO 

É correto o entendimento de que a quantidade de 

veículos, e seus respectivos modelos, indicados na 

tabela são merantemente referenciais? Com 

relação especificamente aos veículos para uso do 

Poder Concedente, é correto o endentimento de 

que a quantidade ali informada é obrigatória? E, 

 

Resposta para a 1ª pergunta: Deve ser 

considerado que, conforme os itens 2.3 e 2.3.1, 

do Edital, as Licitantes são integralmente 

responsáveis pelo levantamento e análise dos 

dados necessários para elaborar as propostas, e, 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

de quem é a responsabilidade pela manutenção e 

gasolina? O motorista deve ser servidor do 

Estado? 

os estudos divulgados pelo Poder Concedente 

são meramente referenciais. 

Resposta para a 2ª pergunta: O entendimento 

não está correto. 

Resposta para a 3ª pergunta: A responsabilidade 

pelo abastecimento para os veículos que irão 

transitar dentro da Área de Concessão é da 

Concessionária. 

Resposta para a 4ª pergunta: O motorista, se 

houver, será funcionário da Concessionária. 

Ressalte-se, contudo, que o transporte de presos 

para fora do Complexo Prisional não é 

responsabilidade da Concessionária. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

245.  
Anexo 4 Mecanismo de 

pagamento 

Caso seja ultrapassado o limite de 600 internos 

em cada unidade, como será equacionado o valor 

do excedente a ser pago por cada interno? É 

correto o entendimento de que o valor a ser pago 

será correspondente ao valor integral do VVGDIA 

da proposta vencedora? 

 

Conforme previsto na subcláusula 20.1.23, é 

obrigação do Poder Concedente não permitir, em 

hipótese alguma, que as Unidades Prisionais 

sejam ocupadas por número de Presos superior a 

capacidade da respectiva Unidade Prisional. Caso 

isto ocorra, haverá inadimplemento do Contrato, 

de forma que a Concessionária deverá ser 

compensada nos termos previstos no Contrato. 

Ver também a subcláusula 25.3.3. 

246.  

RELATÓRIO DE DIRETRIZES 

OPERACIONAIS E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Nos discorrer do referido relatório de diretrizes 

operacionais são encontradas inúmeras menções 

acerca do “Sistema informatizado oficial”, 

rementendo sua relevência em todo o 

 

O sistema é o INFOPEN. Conforme previsto na 

cláusula 9.8, (iii), do Contrato, é responsabilidade 

do Poder Concedente fornecer para a 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

procedimento no sistema operacional do 

complexo prisional. Assim sendo, sabendo que 

todo processo tecnológico depende desse sistema 

informatizado oficial, questiona-se: Quais as 

especificações técnicas desse sistema 

informatizado oficial? Qual a plataforma? Qual a 

configuração? Qual a interface? 

Concessionaria acesso ao Sistema Informatizado 

Oficial. 

247.  2.3/2.31 

Em que pese, a obrigatoriedade de apresentação 

pelas Licitantes da proposta comercial nesta 

Concessão, entendemos que não está claro o 

modelo a ser apresentado.  
 

Conforme o item 14.1, a Licitante deve 

apresentar a proposta comercial, conforme o 

modelo do Anexo 2 – Modelo de Cartas e 

Declarações. 

Deve-se utilizar o Modelo 7 - Modelo de Carta de 

Apresentação da Proposta Comercial 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

É somente a modelo 07 e 08 das declarações ( a 

apresentação da proposta comercial e sua 

ratificação)?? 

 

O Modelo 8 - Modelo de Ratificação De Proposta 

Comercial será utilizado apenas no caso de 

realização da etapa de lances em viva-voz. E será 

impresso pela comissão Permanente de Licitação, 

conforme resposta ao esclarecimento n. 242 

 

248.  15 (envelope 04) 

De acordo com o disposto, na Lei Federal n.º 

5.194/66  (que trata da regularidade dos 

profissionais de engenharia) e da Resolução n.º 

1.121/2019 do Confea (que trata da regularidade 

das empresas e atuação dos engenheiros), 

determinam que o registro no Crea é obrigatório à 

toda pessoa jurídica que se constitua para prestar 

 

Resposta para a 1ª pergunta: Conforme a 

subcláusula 19.1.1, do Contrato, para a execução 

das obras e serviços, a Concessionária deverá 

cumprir toda a legislação aplicável. Assim, as 

empresas responsáveis pela construção do 

Complexo Prisional e seus responsáveis técnicos 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

ou executar serviços e/ou obras ou que exerça 

qualquer atividade ligada ao exercício profissional 

da Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia, 

Meteorologia e outras áreas tecnológicas 

fiscalizadas pelo Sistema Confea/Crea. 

Ainda, conforme a Lei nº 6.496/77,  que trata da 

Anotação de Responsabilidade Técnica, cujo 

documento é OBRIGATÓRIO A TODAS AS 

OBRAS/CONSTRUÇÕES/MANUTENÇÕES, passível 

de fiscalização e multa para a pessoa jurídica e 

física, se caso não emitir. 

Sendo que para construção de um imóvel esse é 

um documento obrigatório e essencial para que 

seja dado o início as obras e demonstrativo de 

deverão estar devidamente inscritos e regulares 

perante o CREA. 

Resposta para a 2ª pergunta: O entendimento 

não está correto. Não há exigência de 

apresentação de documentos emitidos pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - 

CREA na fase de habilitação da licitação. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

adequação às regras de classe. Ou seja, sem esse 

documento, a obra é irregular, praticamente ilegal 

falar em uma obra desse vulto, e de segurança 

pública sem a necessidade de comprovação de 

vínculo, seja da empresa (pessoa jurídica) e do 

profissional ( pessoa física/responsável técnico). 

Tendo em vista as legislações, informações acimas 

dispostas e que se trata da construção de um 

imóvel, está correto nosso entendimento que para 

respaldo do órgão é imprescindível a apresentação 

de Certidão de Regularidade do CREA, seja de 

pessoa jurídica e bem como de profissionais de 

engenharia, que serão os futuros RT (responsáveis 

técnico) da obra ? Inclusive esse documento pode 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

ser exigido em fase de habilitação, conforme roga 

o Acórdão 1214/2013 TCU Plenário, está certo 

nosso entendimento que deverá ser exigido nesta 

contratação o CREA da pessoa jurídica e do futuro 

RT? 

 

249.  15 (envelope 04) 

Segundo o disposto na lei 4.769/65, as empresas 

que explorem, sob qualquer forma, atividades de 

Técnicos de Administração são obrigadas a serem 

registradas no CRA. Os arts. 14 e 15 da mesma lei 

determinam, portanto, que “só poderão exercer a 

profissão de Técnico de Administração os 

profissionais devidamente registrados nos C.R.T.A., 

 

Resposta para a 1ª pergunta: Conforme a 

subcláusula 19.1.1, do Contrato, para a execução 

das obras e serviços, a Concessionária deverá 

cumprir toda a legislação aplicável. Assim, a 

Concessionária deverá possuir os registros nos 

órgãos profissionais aplicáveis. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

pelos quais será expedida a carteira profissional”, 

e que “serão obrigatoriamente registrados nos 

C.R.T.A. as empresas, entidades e escritórios 

técnicos que explorem, sob qualquer forma, 

atividades do Técnico de Administração, 

enunciadas nos termos desta lei. 

Tendo em vista as legislações, informações acimas 

dispostas e que se trata também de uma 

operacionalização, contendo gerenciamento  e 

administração de mão de obra e pessoas, está 

correto nosso entendimento que para respaldo do 

órgão é imprescindível a apresentação de Certidão 

de Regularidade do CRA de origem da empresa? 

Inclusive esse documento pode ser exigido em fase 

Resposta para a 2ª pergunta: O entendimento 

não está correto. Não há exigência de 

apresentação de documentos emitidos pelo 

Conselho Regional de Administração - CRA na 

fase de habilitação da licitação. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

de habilitação, conforme roga o Acórdão 

1214/2013 TCU Plenário, está certo nosso 

entendimento? 

250.  
13 do edital "Garantia das 

Propostas (Envelope 2) 

O subitem 13.6.1. informa que a GARANTIA DE 

PROPOSTA, prestada em qualquer das 

modalidades previstas neste EDITAL, deverá ser 

incondicional e não poderá conter cláusula 

excludente de quaisquer responsabilidades 

contraídas pela LICITANTE e/ou pelos emitentes 

das garantias, relativamente à participação da 

LICITANTE nesta LICITAÇÃO.  

Sendo assim, questionamos se será aceito a 

 

O item 13.6.1 deve ser interpretado em conjunto 

com o item que trata da respectiva modalidade 

de Garantia de Proposta. No caso de seguro 

garantia, o item 13.6.1 deve ser lido em conjunto 

com o item 13.6.5, de forma que serão 

considerados válidos os seguros garantias 

apresentados de acordo com o disposto na 

Circular SUSEP n° 622/2022 e o modelo do Anexo 

2 – Modelos de Cartas e Declarações. 



Número da 

questão 

formulada 

Item do Edital Esclarecimento Solicitado 

Número da questão 

atribuída pela 

COMISSÃO 

PERMANENTE DE 

LICITAÇÃO e que 

constará da ata de 

esclarecimento 

Resposta 

emissão de apólice de Seguro Garantia, 

respeitando as condições da Circular SUSEP-477. 

Conforme o art. 35, da Circular Susep 662, de 11 

de abril de 2022, as seguradoras poderão, até 1º 

de janeiro de 2023, emitir seguros de acordo com 

planos já aprovados e registrados na Susep. 

Ressaltamos que a redação do item 13.6.5 foi 

alterada por meio de Aviso de Retificação ao 

Edital publicado em 15 de agosto de 2022. 

 

 


