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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021-SEAP 

 

O ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP, torna público o presente Edital de 

Chamamento Público, visando a seleção de pessoa jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, interessadas em firmar parceria por meio de subconvênio, cujo objetivo é contratar 

profissionais qualificados e capacitados a fim de prestar apoio técnico-administrativo para a 

consolidação das ações de atendimento ao público de apenados e egressos do sistema 

prisional do Estado do Amazonas, de acordo com as normas contidas na Constituição 

Federal/88, e, no que for aplicável, na Lei nº 8.666/1993, Lei nº 13.019/2014, Decreto nº 

6.170/2007, Decreto nº 8.726/2016, Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 507/2011 e suas 

alterações, Portaria Interministerial MPG/MF/CGU nº 424/2016 e suas alterações, Portaria 

MJ n° 458/2011 e demais normas aplicáveis à matéria do presente Edital. 

 
 

1. OBJETO 

1.1. O presente Chamamento Público tem como objeto a seleção de pessoa jurídica de 

direito privado sem fins lucrativos através da celebração de parceria por meio de subconvênio 

para fins de contratação e administração de pessoal para a consolidação das ações de 

atendimento ao público de apenados e egressos do sistema prisional do Estado do Amazonas. 

 

2. JUSTIFICATIVA 

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP é o órgão integrante da 

Administração Direta do Poder Executivo Estadual que tem por finalidade formular e 

executar a política Penitenciária Estadual conforme os ditames da Política Penitenciária 

Nacional. Entre suas atribuições estão a aplicação das normas de execução penal no âmbito 

estadual; a supervisão, coordenação e controle do Sistema Penitenciário e também do Sistema 

Socioeducativo através da reintegração social do apenado; implantação e implementação da 

execução das penas não privativas de liberdade e das medidas de segurança no Estado do 

Amazonas; articulação com o Poder Judiciário, Ministério Público e demais Órgãos ou 

entidades relacionados à Política Penitenciária; e elaboração de propostas de regulamentação 

de assuntos de sua competência. 

Em âmbito nacional, a SEAP mantém constantes tratativas com o Departamento 

Penitenciário Nacional - DEPEN, órgão subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança 
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Pública - MJSP, responsável por acompanhar, colaborar e assistir tecnicamente as Unidades 

Federativas nos assuntos relacionados à Política Penitenciária de abrangência nacional. 

Como forma de execução prática dessa colaboração, foi firmado os convênios +Brasil 

nº 813999/2014 - Implantação da Central Integrada de Acompanhamento de Alternativas 

Penais - CIAPA; +Brasil nº 890517/2019 - Implantação do Escritório Social do Estado do 

Amazonas - ESEAM, cujo objetivo é reunir em um mesmo local atendimentos e serviços para 

dar suporte aos egressos do sistema prisional e para suas famílias em diversas áreas como 

saúde, qualificação, encaminhamento profissional e atendimento psicossocial; e +Brasil nº 

902529/2020 - Monitoração eletrônica, cujo objetivo é promover a qualificação dos serviços 

de monitoração eletrônica de pessoas a fim de realizar o atendimento e acompanhamento de 

pessoas na seguinte modalidade de monitoração eletrônica: medidas cautelares diversas da 

prisão. 

Esses convênios possuem em comum dois quesitos: meta para contratação de equipe 

técnica que atuará no atendimento ao público-alvo de cada um desses convênios e a 

possibilidade de “terceirização” parcial do objeto do convênio, conforme destacado a seguir: 

34) Realizar processo seletivo de chamamento público ou concurso de 

projetos, nos termos do Art. 63 da Portaria Interministerial MP/MF/CGU nº 

507/2011, caso seja necessário firmar parceria com entidades privadas sem 

fins lucrativos para realização do objeto do convênio. Item II, Cláusula 2ª, 

Termo de Convênio nº 813999/2014. 

 

Nos casos em que a execução do objeto do Convênio envolver parceria do 

CONVENENTE com entidade(s) privada(s) sem finalidade lucrativa, deverá 

ser observado o disposto na legislação específica que rege a parceria. 

Subcláusula 12ª da CLÁUSULA 9ª, Termo de Convênio nº 890517/2019. 

 

Nos casos em que a execução do objeto do Convênio envolver parceria do 

CONVENENTE com entidade(s) privada(s) sem finalidade lucrativa, deverá 

ser observado o disposto na legislação específica que rege a parceria. 

Subcláusula 12ª da CLÁUSULA 9ª, Termo de Convênio nº 902529/2020. 

 

Nesse caso, considerando a possibilidade de firmar parceria exclusivamente com 

entidade privada sem fins lucrativos, não havendo transferência total das obrigações 

assumidas no convênio, torna-se perfeitamente aplicável ao presente caso a realização do 

presente chamamento público para firmar parceria com pessoa jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos, por meio de subconvênio com objetivo de contratar profissionais qualificados 

e capacitados a fim de prestar apoio técnico-administrativo para a consolidação das ações e 

metas dos convênios mencionados. 
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3. DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

3.1. O Edital e seus Anexos serão disponibilizados, a partir do dia 30 de abril de 2021, no 

endereço eletrônico http://www.seap.am.gov.br. 

3.2. O Chamamento Público será processado por COMISSÃO em sessão pública seguindo 

as etapas de: recebimento dos envelopes relativos às documentações de habilitação e proposta 

dos interessados, credenciamento, análise dos projetos, julgamento e seleção dos habilitados, 

e homologação do processo. 

3.3. A PROPONENTE interessada em participar do presente Chamamento Público deverão 

manifestar-se através do envio de suas documentações de habilitação e de proposta, em 2 

(dois) envelopes distintos, conforme detalhado a seguir, devidamente protocolado na sede da 

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, localizado na Av. Torquato Tapajós, s/n 

- Colônia Terra Nova, dentro do prazo estipulado neste instrumento, de segunda a sexta-feira, 

das 8:00 às 14:00h. 

3.3.1. Envelope 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: documentos 

especificados no item DA HABILITAÇÃO. 

3.3.2. Envelope 2 - DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA: documentações 

referentes à proposta, conforme estipulado no item DO JULGAMENTO DA 

PROPOSTA E SELEÇÃO. 

3.4. Os envelopes deverão estar devidamente lacrados e identificados conforme ANEXO II. 

3.5. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação. 

 

4. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. A PROPONENTE selecionada deverá contratar profissionais qualificados e capacitados 

conforme especificado no ANEXO I. 

4.2. Auxiliar nas atividades previstas no plano de trabalho de forma dinâmica, célere e 

eficaz. 

 

5. DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  

5.1. Em virtude do óbice previsto no bojo das cláusulas dos convênios mencionados no item 

2, não será permitida a realização de despesas a título de administração, gerencia ou similar.   
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6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

6.1. Serão admitidas a participar deste chamamento, somente, pessoa jurídica sem fins 

lucrativos legalmente constituída no País e que operam nos termos da legislação vigente, que 

explorem ramo de atividade compatível com o objeto deste Edital e que satisfaçam as 

condições estabelecidas neste Regulamento. 

 

7. DA SESSÃO PÚBLICA 

7.1. A abertura do presente Chamamento Público dar-se-á em Sessão Pública, dirigida pela 

COMISSÃO, a ser realizada a partir das 9h do dia 02 de junho de 2021, da qual se lavrará 

ata circunstanciada assinada pelos membros da referida Comissão. 

7.2. A sessão pública poderá ser suspensa para atender demandas da COMISSÃO, devendo 

nesta hipótese ser designada nova data para continuação dos trabalhos. 

7.3. Antes da abertura dos envelopes, os representantes dos interessados em participar do 

Chamamento deverão fazer o seu CREDENCIAMENTO junto a COMISSÃO, apresentando 

os documentos que os credenciem a representar os interessados. 

7.4.  Os documentos de credenciamento do representante serão entregues em separado e 

NÃO DEVEM ser colocados dentro de nenhum dos envelopes, quer seja o de 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO ou o de DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA. 

7.5. Por documentos de credenciamento entende-se a apresentação dos seguintes 

documentos: 

7.5.1. Sócios, proprietários ou dirigentes – cópia do respectivo contrato social ou 

estatuto, no qual sejam expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações 

pela empresa. Neste caso, não será necessário que no documento esteja expressa a 

existência de poderes para formulação de ofertas e lances verbais, entendendo-se que os 

poderes para exercer direitos e obrigações pela empresa, habilitam a pessoa para todo e 

qualquer ato em nome da empresa. Deverá ser apresentado documento de identidade. 

7.5.2. Procuradores – procuração, pública ou particular, outorgando poderes para 

representar e praticar todos os demais atos necessários no Chamamento em nome do 

interessado. Caso a procuração seja particular, deverá estar acompanhada de documento 

comprobatório dos poderes do outorgante. Deverá ser apresentado documento de 

identidade. 
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7.6. A presença do representante não é obrigatória, porém os interessados que não 

apresentarem representantes ficam, desde já, cientes que desta forma aceitam o que for 

decidido pela COMISSÃO. 

7.7. Realizado o credenciamento dos representantes que se fizerem presentes na sessão 

pública, será iniciada a fase de Habilitação. 

 

8. DA HABILITAÇÃO 

8.1. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO integram o ENVELOPE 1, devendo seguir as 

disposições deste edital e de acordo com as especificidades de cada PROPONENTE. 

8.2. Os documentos necessários para habilitação dos PROPONENTES são os seguintes: 

8.2.1. Comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica (CNPJ); 

8.2.2. Estatuto ou contrato social; 

8.2.3. Certificado de regularidade do FGTS - CRF; 

8.2.4. Certidão negativa de débitos tributários federais e dívida ativa da União; 

8.2.5. Certidão negativa de débitos tributários estaduais e municipais; 

8.2.6. Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 

8.2.7. Declaração conjunta de idoneidade; conhecimento e concordância com o edital; 

menor empregado e negativas de trabalho infantil e trabalho escravo. 

8.3. Decorrido o prazo previsto para recebimento dos envelopes será realizada a análise dos 

documentos de habilitação dos PROPONENTES. 

8.4. Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia 

autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados. 

8.5. Os documentos referentes à regularidade fiscal, apresentados com restrições, poderão 

ter sua regularidade verificada pela internet no momento da sessão pública. 

8.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 02 (dois) dias úteis, a partir da data da sessão pública, prevista no item anterior, para 

a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

8.7. As certidões apresentadas sem que delas conste o seu prazo de validade, serão 

consideradas como válidas pelo prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data de sua emissão. 

8.8. Sob pena de inabilitação, os documentos apresentados pelo PROPONENTE deverão 

constar o nome/razão social, o número do CNPJ e o respectivo endereço. 
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8.9. Todos os casos de inabilitação serão devidamente registrados em ata da sessão pública, 

e disponibilizados aos interessados para consulta. 

8.10. Todos os PROPONENTES serão devidamente nominados em ata destacando os 

resultados da etapa de habilitação. 

8.11. Finalizada a etapa de habilitação com a lavratura de Ata de Sessão Pública - 

Habilitação, inicia-se o processo de julgamento e seleção dos PROPONENTES. 

 

9. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E SELEÇÃO 

9.1. Os documentos necessários para etapa de JULGAMENTO DA PROPOSTA, integram o 

ENVELOPE 2 e são os seguintes:  

9.1.1. Manifestação de interesse em participar do objeto do Chamamento Público; 

9.1.2. Proposta formalizada (deverá conter proposta para o lote único). 

9.2. Os documentos indicados no item anterior deverão ser redigidos em língua portuguesa, 

de maneira clara, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ambiguidades, e impresso em papel 

timbrado da empresa, ou outro que a identifique. 

9.3. A ausência de alguma documentação requerida no ENVELOPE 2 encerra a participação 

da PROPONENTE, sendo a mesma desclassificada do Chamamento Público. 

9.4. Caso seja verificada a necessidade de documentação complementar ou esclarecimentos 

de qualquer natureza, a COMISSÃO pode, a qualquer tempo, solicitar por meio eletrônico o 

atendimento da demanda à PROPONENTE, em prazo estipulado, e prorrogar o processo 

decisório, quantas vezes julgar necessário, a fim de garantir o maior número de 

esclarecimentos possíveis de forma antecedente à divulgação do resultado final. 

9.5. Será selecionada pela COMISSÃO a PROPONENTE a qual sua proposta atenda aos 

critérios especificados neste instrumento. 

9.6. A lista de PROPONENTES aprovadas para a celebração de instrumento de 

subconvênio, com as respectivas pontuações alcançadas e o parecer final da seleção será 

publicada no site da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. 

 

10. DAS PROPOSTAS 

10.1. A interessada deverá elaborar a sua proposta em consonância com os ditames definidos 

neste instrumento, ficando esclarecido que não serão admitidas propostas alternativas. 

10.2. A proposta não poderá prever despesas com taxa de administração. 
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10.3. A formulação da proposta implica para a interessada a observância dos preceitos legais 

e regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações e dos documentos apresentados e pela observância das leis durante todo o 

período de vigência do subconvênio que venha a ser firmado. 

 

11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E PUBLICAÇÃO 

11.1. O resultado será publicado no endereço eletrônico da SEAP. 

 

12. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

12.1. Dos atos da COMISSÃO caberá recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da 

intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

12.1.1. Habilitação ou inabilitação do PROPONENTE. 

12.1.2. Julgamento das propostas. 

12.1.3. Anulação ou revogação do Chamamento Público. 

12.2. A intimação dos atos referidos no subitem anterior, será feita mediante divulgação no 

endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - 

http://www.seap.am.gov.br. 

12.3. O recurso previsto neste item não terá efeito suspensivo, podendo a autoridade 

competente, motivadamente e por razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto 

eficácia suspensiva. 

12.4. Interposto, o recurso será comunicado aos demais proponentes, que poderão impugná-lo 

no prazo de 3 (três) dias úteis. 

12.5. O recurso administrativo deverá ser protocolado em envelope devidamente lacrado e 

identificado conforme o ANEXO II, em local e horário previsto neste instrumento. 

12.6. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse 

mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser 

proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. 

12.7. Os autos permanecerão, desde logo, com vista franqueada aos interessados em local e 

horário previsto neste edital. 
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13. DA HOMOLOGAÇÃO 

13.1. A autoridade superior competente examinará a conformação das propostas, em relação 

aos objetivos de interesse público colimados pelo chamamento público, homologando o 

procedimento em despacho circunstanciado. 

 

14. DA FORMALIZAÇÃO DO SUBCONVÊNIO 

14.1. A proponente selecionada será convocada a assinar o respectivo termo de convênio. O 

seu não comparecimento implicará na decadência do direito à formalização do ajuste, caso 

não solicitada a sua prorrogação por igual período, por motivo justo e aceito pela SEAP. 

14.2. Como condição para celebração do termo, a proponente selecionada deverá manter 

todas as condições de requisitos de habilitação previstos neste Edital. 

14.3. Os serviços serão prestados conforme termo de convênio a ser firmado. 

14.4. O prazo de vigência do convênio será de acordo com o instrumento a ser formalizado. 

14.5. As condições e formas de pagamento estarão previstas no termo de convênio. 

 

15. DA REVOGAÇÃO / ANULAÇÃO 

15.1. Este chamamento público poderá ser revogado por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, sem que isso implique direito a indenização de qualquer natureza. 

 

16. DA IMPUGNAÇÃO 

16.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar perante a autoridade máxima da 

SEAP, o edital, devendo protocolar o pedido até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para 

abertura da sessão pública, cabendo à Administração julgar a impugnação em até 02 (dois) 

dias úteis. 

16.2. Decairá do direito de impugnar, a proponente que não o fizer até o terceiro dia útil que 

anteceder à data prevista para a abertura da sessão pública, hipótese em que tal impugnação 

não terá efeito de recurso. 

16.3. A impugnação feita tempestivamente pela proponente não a impedirá de participar do 

chamamento público até que seja proferida decisão final na via administrativa. 

16.4. Se reconhecida a procedência das impugnações ao edital, a SEAP procederá à sua 

retificação e republicação, com devolução dos prazos. 
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17. DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação do envelope, poderá a SEAP, 

se necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-

se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não 

afetar a formulação das propostas. 

17.2. É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase do procedimento do chamamento público, 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

17.3. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado da 

comissão. 

17.4. A autoridade competente poderá, até a assinatura do convênio, excluir proponente, em 

despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou posterior ao 

julgamento do chamamento público, que revele falta de capacidade técnica ou de regularidade 

fiscal. 

17.5. As disposições deste chamamento público, bem como a proposta apresentada pelo 

proponente serão, para todos os efeitos legais, parte integrante do termo de convênio, 

independentemente de transcrição. 

17.6. Os casos omissos serão dirimidos pela comissão, com observância da legislação em 

vigor. 

17.7. As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta 

seleção pública poderão ser prestados no local e horário, ou no portal eletrônico, indicados 

neste Edital. 

17.8. É competente para dirimir eventuais conflitos entre as partes oriundas do presente 

Chamamento Público, que não possam ser resolvidas na forma do presente ajuste, ou ainda, 

de forma consensual, o foro da Comarca de Manaus, com exclusão de qualquer outro, por 

mais privilegiado que seja. 

17.9. Integram este Edital, os seguintes Anexos: 

a) ANEXO I - RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS A SEREM CONTRATADOS 

b) ANEXO II - IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

Manaus, 30 de abril de 2021. 
 

 

CEL QOPM MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2021-SEAP 

 

ANEXO I - RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS A SEREM CONTRATADOS 
 

 

LOTE ÚNICO 
 

PROFISSIONAIS PARA ATENDER AO CONVÊNIO 813999/2014 - CIAPA 

- DESCRIÇÃO UND QTD PRAZO  

1 ADVOGADO (ANALISTA TECNICO JURIDICO) UND 1 

12 MESES 

 

2 RECEPCIONISTA UND 1  

3 PSICÓLOGO UND 1  

4 PEDAGOGO UND 1  

5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO UND 1  

 
PROFISSIONAIS PARA ATENDER AO CONVÊNIO 890517/2019 - ESCRITÓRIO SOCIAL 

- DESCRIÇÃO UND QTD PRAZO  

1 ASSISTENTE SOCIAL UND 2 

24 MESES 

 

2 PSICÓLOGO UND 2  

3 PEDAGOGO UND 1  

4 AUXILIAR ADMINISTRATIVO UND 1  

 

PROFISSIONAIS PARA ATENDER AO CONVÊNIO 902529/2020 - MONITORAÇÃO 

- DESCRIÇÃO UND QTD PRAZO  

1 ASSISTENTE SOCIAL UND 3 

24 MESES 

 

2 BACHAREL EM DIREITO UND 2  

3 PSICÓLOGO UND 3  

 

 

 

 

 



11 / 11 

 
 

 
 

Av. Torquato Tapajós, s/n - Colônia Terra Nova 
Fones: (92) 99519-8476 
CEP 69093-415 - Manaus - Amazonas 

Secretaria de 
Administração 
Penitenciária 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2021-SEAP 

 

ANEXO II - IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021-SEAP 
 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
CNPJ: 

TELEFONE: 
E-MAIL: 

 
ENVELOPE 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021-SEAP 
 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
CNPJ: 

TELEFONE: 
E-MAIL: 

 
ENVELOPE 2 – DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

COMISSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021-SEAP 
 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 
CNPJ: 

TELEFONE: 
E-MAIL: 

 
RECURSO ADMINISTRATIVO 

 


