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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020-FUPEAM 

 

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

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, através do FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO 

AMAZONAS, inscrito no CNPJ sob o nº 02.596.650/0001-77, localizado à Rua Gabriel Salgado 

s/nº, Prédio Cônego Gonçalves de Azevedo - Centro, doravante denominado FUPEAM, torna 

público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE 

INTERESSADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE LABORAL AOS APENADOS 

DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS, conforme os dipositivos da Lei nº 

7.210/1984 (Lei de Execução Penal), Decreto nº 9.450/2018 e nas condições estabelecidas 

neste edital e seus anexos, que passam a integrá-lo para todos os fins de direito, aplicando no 

que couber os dispositivos da Leis n° 8.666/1993. 

 

Para fins deste Chamamento Público, considera-se: 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO: sistema por meio do qual 

Administração Pública convoca a fim de selecionar interessados, organizações da sociedade 

civil - OSC ou empresas privadas, em firmar parceria por meio de Acordo de Cooperação, 

garantindo-se a observância dos princípios da isonomia, da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 

instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. 

PARCERIA: conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes de relação 

jurídica estabelecida formalmente entre a Administração Pública e a organização da sociedade 

civil ou empresa privada, em regime de mútua cooperação. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO: instrumento formal utilizado pelo ente público para se 

estabelecer um vínculo cooperativo com organizações da sociedade civil ou empresas 

privadas, que tenham interesses e condições recíprocas ou equivalentes, de modo a realizar 

um propósito comum, voltado ao interesse público. 

PROPONENTE: interessado no objeto deste Chamamento Público que se manifeste por 

meio de apresentação de Proposta de Plano de Trabalho e Capacitação (PPTC). 

PARCEIRO PÚBLICO: O FUPEAM, por meio de suas áreas competentes, responsável 

por realizar o Chamamento Público e firmar as parcerias visando o desenvolvimento de 

atividades laborais remuneradas com o foco na ressocialização dos apenados do Sistema 

Prisional do Amazonas. 
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PARCEIRO PRIVADO: organização da sociedade civil ou empresa privada com o qual a 

Administração Pública pactua Acordo de Cooperação para execução de projeto/atividade de 

interesse público por meio de Proposta de Plano de Trabalho e Capacitação (PPTC) nas 

condições estabelecidas neste Chamamento Público. 

COMISSÃO: é a COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, responsável pelo processamento do 

Chamamento Público, composta por membros a serem indicados através de Portaria. 

CESSÃO DE USO: é a cessão em que a Administração (CEDENTE) transfere (mas 

continua com o domínio), por tempo determinado, a posse de um bem público ao PARCEIRO 

PRIVADO (CESSIONÁRIO) para fins de desenvolvimento de atividade que traduza interesse 

para a coletividade do Sistema Prisional nas condições estabelecidas em respectivo termo. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente edital de Chamamento Público o CREDENCIAMENTO DE 

INTERESSADOS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE LABORAL AOS APENADOS 

DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO AMAZONAS através da contratação de mão de 

obra, nas condições estabelecidas nos ditames legais e neste edital e anexos. 

1.2. A contratação de mão de obra carcerária pretendida por este Chamamento Público visa 

colaborar com a Política Nacional de Trabalho no âmbito do Sistema Prisional - Pnat, tendo 

como princípios a dignidade da pessoa humana; a ressocialização; o respeito às diversidades 

étnico-raciais, religiosas, em razão de gênero e orientação sexual, origem, opinião política, 

para com as pessoas com deficiência, entre outras; e a humanização da pena. 

1.3. As atividades laborais poderão ser INTERNAS ou EXTERNAS às Unidades Prisionais, 

mediante aprovação da Proposta de Plano de Trabalho e Capacitação (PPTC). 

 

2. DOS VALORES E REPASSE 

2.1. Não haverá transferência de recursos financeiros entre as partes. 

2.2. Para cada apenado que exercer atividade laboral por intermédio desta parceria, o 

PARCEIRO PRIVADO realizará o pagamento de remuneração pelo trabalho de no mínimo um 

salário mínimo, e eventuais benefícios sociais, respeitadas as definições e detalhamentos 

constantes dos itens 9.5 e 10 deste edital. 

2.3. Não restará desta parceria nenhuma forma de restituição ou indenização, de qualquer 

natureza, por parte do PARCEIRO PÚBLICO, que possa eventualmente ser questionada a 

qualquer tempo. 
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3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar deste Chamamento Público organizações da sociedade civil e 

empresas privadas, desde que satisfaçam plenamente todas as condições deste edital. 

3.2. Não serão admitidas neste chamamento interessados que estejam suspensos do direito 

de licitar ou contratar com a Administração Pública, ou as declaradas inidôneas, podendo, para 

comprovar a situação, se utilizar os sites oficiais de consulta disponíveis. 

3.3. As inscrições serão gratuitas e abertas a todos os interessados que se ajustem às regras 

editalícias, presumindo-se plena concordância ao referido regramento, não sendo possível a 

alegação de desconhecimento ou contestação administrativa ou judicial. 

3.4. Vedada a participação de interessados que tenham como dirigentes ou representantes 

membros dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria 

Pública ou do Tribunal de Contas, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau. 

 

4. DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

4.1. O Edital e seus Anexos serão disponibilizados, a partir do dia 17 de fevereiro de 2020, 

no endereço eletrônico http://www.seap.am.gov.br. 

4.2. 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, convocação para assinatura e publicação do extrato do Termo de Acordo de 

Cooperação no Diário Oficial do Estado. 

4.3. As PROPONENTES interessadas 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 Rua Gabriel 

Salgado s/nº, Prédio Cônego Gonçalves de Azevedo - Centro dentro do prazo estipulado no 

ITEM 5, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 16:30h. 

4.3.1. Envelope 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: documentos especificados 

no ITEM 7 referentes à habilitação ao processo. 

4.3.2. Envelope 2 - DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA: documentações referentes ao 

projeto de atividade laboral, conforme estipulado no ITEM 8. 

4.4. Os envelopes deverão estar devidamente lacrados e identificados conforme o ANEXO I. 
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4.5. Os envelopes encaminhados através dos Correios serão protocolados imediatamente 

após o seu recebimento. 

4.6. O PARCEIRO PÚBLICO não se responsabiliza pelo extravio ou chegada tardia dos 

envelopes encaminhados na forma do item anterior. 

5. DOS PRAZOS 

- ETAPA DATA HORA 

1 Divulgação do Edital 17/02/2020 - 

2 Prazo final para impugnação do edital 16/03/2020 - 

3 Prazo final para recebimento dos envelopes 18/03/2020 - 

4 
Sessão pública: credenciamento, abertura dos 

envelopes, análise dos projetos, julgamento 
19/03/2020 09:00h 

5 Divulgação resultado parcial 23/03/2020 - 

6 Prazo final para recursos 26/03/2020 - 

7 Prazo final para processamento de recursos 30/03/2020 - 

8 Publicação resultado final 01/04/2020 - 

* Todas as referências de tempo observarão o horário de Manaus/AM. 

 

6. DA SESSÃO PÚBLICA 

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

COMISSÃO, a ser realizada conforme calendário previsto no ITEM 5, da qual se lavrará ata 

circunstanciada assinada pelos membros da referida Comissão. 

6.2. O presente procedimento será dividido em três fases:  

6.2.1. Fase 1: Habilitação - corresponde à verificação da documentação apresentada e 

da regularidade jurídica e fiscal do PROPONENTE e sua condição técnica, tendo como 

julgamento a condição de APTO ou INAPTO para prosseguimento nas demais fases, 

conforme demonstrado no ANEXO V. 

6.2.2. Fase 2: Mérito Técnico - corresponde à verificação da Proposta de Plano de 

Trabalho apresentado e emissão de parecer técnico FAVORÁVEL ou DESFAVORÁVEL 

para prosseguimento na etapa posterior, conforme demonstrado no ANEXO V. 

6.2.3. Fase 3: Seleção e Publicação - corresponde à escolha das propostas 

apresentadas e a análise do interesse público para suas efetivações. 

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

nesta hipótese ser designada nova data para continuação dos trabalhos. 

6.4. Todos os documentos contidos nos envelopes serão rubricados pela COMISSÃO. 
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6.5. 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. 

6.6.  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. 

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

documentos: 

6.7.1. 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. 

6.7.2. Procuradores – procuração, pública ou particular, que contenha, 

preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do ANEXO II, 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. 

6.8. A presença do representante não é obrigatória, porém os interessadors que não 

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

decidido pela COMISSÃO. 

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

pública, será iniciada a fase de Habilitação. 

 

7. DA HABILITAÇÃO 

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

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

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

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

7.2.2. Estatuto ou contrato social; 

7.2.3. Certificado de regularidade do FGTS - CRF; 
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7.2.4. Certidão negativa de débitos tributários federais e dívida ativa da União; 

7.2.5. Certidão negativa de débitos tributários estaduais; 

7.2.6. Certidão negativa de débitos tributários municipais; 

7.2.7. Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT); 

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

menor empregado e negativas de trabalho infantil e trabalho escravo, conforme modelo 

do ANEXO VI. 

7.3. Decorrido o prazo previsto para recebimento dos envelopes será realizada a Fase 1 

- Habilitação com a análise dos documentos de habilitação dos PROPONENTES no prazo 

previsto no item 5, conforme critério de julgamento constante do ANEXO V. 

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

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

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

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

7.6. 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. 

7.7. 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. 

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

constar o nome/razão social, o número do CNPJ e o respectivo endereço. 

7.9. Todos os casos de inabilitação serão devidamente registrados em ata da sessão pública, 

e disponibilizados aos interessados para consulta. 

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

resultados da etapa de habilitação. 

7.11. Finalizada a etapa de habilitação com a lavratura de Ata de Sessão Pública - Habilitação, 

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

 

8. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA E SELEÇÃO 

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

ENVELOPE 2 e são os seguintes:  

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

8.1.2. Ficha Cadastral do interessado, conforme modelo ANEXO III. 
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8.1.3. Proposta de Plano de Trabalho e Capacitação (PTC), conforme ANEXO IV. 

8.2. 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. 

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

da PROPONENTE, sendo a mesma desclassificada do Chamamento Público. 

8.4. 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. 

8.5. A COMISSÃO procederá a Fase 2 – Mérito Técnico com a análise técnica da Proposta 

de Plano de Trabalho, verificando se atendem aos critérios de compatibilidade com o objeto 

deste Chamamento Público, a coerência das informações apresentadas, a metodologia 

aplicada e a comprovação de capacidade de realização da PROPONENTE, conforme ANEXO 

V, ao final emitindo parecer conclusivo FAVORÁVEL ou DESFAVORÁVEL quanto a a 

viabilidade técnica da proposta apresentada. 

8.6. Por fim, dentre as PROPONENTES “HABILITADAS” e com parecer técnico 

“FAVORÁVEL”, será procedida a Fase 3 - Seleção e Publicação, onde a COMISSÃO avaliará 

se as propostas atendem aos seguintes critérios e pontuações: 

8.6.1. Coerência metodológica e aplicabilidade da proposta de Plano de Trabalho. 

8.6.2. Razoabilidade e coerência dos valores apresentados na planilha de custos que 

compõe o Plano de Trabalho. 

8.6.3. Capacidade de monitoramento e avaliação do serviço. 

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

critérios especificados e atinja a pontuação mínima prevista no ANEXO V. 

8.8. A lista de PROPONENTES aprovadas para a celebração de ACORDO DE 

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

publicada no site da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária e no Diário Oficial do 

Estado. 
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9. DAS PROPOSTAS 

9.1. A interessada deverá elaborar a sua proposta de PLANO DE TRABALHO E 

CAPACITAÇÃO em consonância com o modelo indicado no ANEXO IV, ficando esclarecido 

que não serão admitidas propostas alternativas. 

9.2. A proposta não poderá incluir qualquer despesa a cargo do Estado do Amazonas. 

9.3. 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 ACORDO DE COOPERAÇÃO que venha a ser firmado. 

9.4. A proposta deverá especificar a atividade a ser desenvolvida, o local onde deverá ser 

prestado o trabalho (interno ou externo), o número de apenados a serem contratados e 

remuneração do trabalho e pagamento de benefícios (de acordo com itens 9.5 e 10). 

9.5. Nos termos do Decreto 9.450/2018, ao PARCEIRO PRIVADO caberá providenciar aos 

apenados contratados: transporte; alimentação; uniforme idêntico ao utilizado por seus outros 

funcionários; equipamentos de proteção (caso a atividade exija); inscrição na qualidade de 

segurado facultativo e o pagamento da respectiva contribuição ao Regime Geral de 

Previdência Social; e remuneração, nos termos da legislação pertinente. 

9.5.1. Nos casos de TRABALHO INTERNO, os custos de transporte, alimentação, 

uniforme e equipamentos de proteção (caso a atividade exija) serão de responsabilidade 

do PARCEIRO PÚBLICO. 

9.6. Não será aceita proposta para desenvolvimento de atividades que impliquem em 

desrespeito ao meio ambiente e risco à segurança da unidade prisional. 

 

10. DA CESSÃO DE USO 

10.1. No caso de interessados no desenvolvimento de trabalho em imóvel da Administração, o 

espaço público será cedido pela SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO 

PENITENCIÁRIA - SEAP ao PARCEIRO PRIVADO, observadas as disposições estabelecidas 

em Termo de Cessão de Uso (ANEXO VIII) a ser firmado entre as partes, nos termos do art. 

38 da Lei Estadual nº 2.754/2002, em que o PARCEIRO PRIVADO assume os custos com 

pagamento do consumo de água e energia elétrica. 

10.2. O direito à cessão de uso de espaço para exploração de atividade laboral estará 

vinculada a reforma e adequação às custas do PARCEIRO PRIVADO individual dos seguintes 

locais objeto da cessão de uso: 
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10.2.1. Cessão nº 01 - 01 área medindo ≅ 46,50m2 dentro da Penitenciária Feminina de 

Manaus - PFM, exclusivamente para implantação de uma confeitaria; 

10.2.2. Cessão nº 02 - 01 área medindo ≅ 104m2 dentro do Complexo Penitenciário 

Anísio Jobim – COMPAJ/Regime Fechado, para implantação de livre atividade laboral; 

10.2.3. Cessão nº 03 - 01 área medindo ≅ 410m2 dentro do Centro de Detenção 

Provisória de Manaus I - CDPM I, para implantação de livre atividade laboral; 

10.2.4. Cessão nº 04 - 01 área medindo ≅ 600m2 dentro do Complexo Penitenciário 

Anísio Jobim - COMPAJ/Semiaberto, para implantação de livre atividade laboral; 

10.2.5. Cessão nº 05 - 01 área medindo ≅ 600m2 dentro do Complexo Penitenciário 

Anísio Jobim - COMPAJ/Semiaberto, para implantação de livre atividade laboral; 

10.2.6. Cessão nº 06 - 01 área medindo ≅ 600m2 dentro do Complexo Penitenciário 

Anísio Jobim - COMPAJ/Semiaberto, para implantação de livre atividade laboral; 

10.2.7. Cessão nº 07 - 01 área total medindo ≅ 5.495m2 localizada no Anexo Semiaberto 

- Área Industrial, para implantação de livre atividade laboral. 

10.3. A realização de obras de engenharia para reforma e adaptação dos respectivos espaços 

laborais poderão ser realizadas com a mão de obra dos apenados das respectivas unidades 

prisionais caso seja possível, e devidamente remuneradas às custas da CESSIONÁRIA nos 

termos mínimos da Lei de Execuções Penais. 

10.4. Qualquer atividade lícita poderá ser realizadas nos espaços das cessões, desde que 

aprovado o plano de trabalho submetido à avaliação da COMISSÃO. 

10.5. Para constatação das condições e peculiaridades inerentes à adequação do espaço e se 

inteirarem de eventuais necessidades para orientar a elaboração da proposta de plano de 

trabalho, os interessados poderão realizar vistoria técnica nos locais a serem cedidos, desde 

que previamente agendado junto ao PARCEIRO PÚBLICO. 

10.6. A vistoria poderá ser realizada em até 02 (dois) dias úteis anteriores à data prevista para 

a realização da sessão pública, e seu agendamento deverá ser realizado com antecedência 

mínima de 02 (dois) dias antes da data solicitada para visitação, por meio da Gerência de 

Compras da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP através do telefone 

(92) 3215-2759 ou e-mail gecomp@seap.am.gov.br, no endereço Rua Gabriel Salgado s/n, 

Prédio Cônego Gonçalves de Azevedo – Centro, Manaus-AM. 

10.7. Todo o detalhamento de como se dará a execução da CESSÃO DE USO está 

especificado no Termo de Cessão de Uso (Anexo VIII). 
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11. DA REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO E FORMA DE PAGAMENTO 

11.1. Para cada apenado que exercer atividade laboral por intermédio desta parceria, o 

PARCEIRO PRIVADO realizará o pagamento de remuneração pelo trabalho, de acordo com o 

que se segue: 

11.1.1. Nos casos de TRABALHO INTERNO: 

a. Remuneração de um salário mínimo, nos termos do Art. 48 da Lei Estadual n° 

2.711/2011 - Estatuto Penitenciário do Estado do Amazonas. 

b. Pagamento de 11% do salário mínimo relativo à contribuição do Regime Geral de 

Previdência Social, na qualidade de segurado facultativo. 

11.1.2. Nos casos de TRABALHO EXTERNO: 

a. Remuneração de um salário mínimo, nos termos do Art. 48 da Lei Estadual n° 

2.711/2011 - Estatuto Penitenciário do Estado do Amazonas. 

b. Pagamento de 11% do salário mínimo relativo à contribuição do Regime Geral de 

Previdência Social, na qualidade de segurado facultativo. 

c. Transporte, considerando duas passagens inteiras de transporte coletivo local por dia. 

d. Alimentação, considerando o valor mínimo de R$ 10,00 para uma refeição por dia, 

exceto nos casos que a alimentação será fornecida pelo PARCEIRO PRIVADO. 

11.2. Os valores totais destinados à remuneração e pagamento de benefícios (excluindo-se os 

valores de transporte e alimentação que poderão ser pagos diretamente ao apenado) dos 

apenados contratados deverão ser pagos pelo PARCEIRO PRIVADO até o 20º dia do mês 

trabalhado, mediante depósito em conta a ser indicada pelo FUPEAM. 

11.3. O FUPEAM será responsável pelos repasses dos valores depositados. 

 

12. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO E PUBLICAÇÃO 

12.1. O resultado será publicado no Diário Oficial do Estado de Amazonas e divulgado no 

endereço eletrônico da Secretaria de Administração Penitenciária - http://www.seap.am.gov.br/ 

no prazo estipulado no ITEM 5. 

 

13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

13.1. 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: 

13.1.1. Habilitação ou inabilitação do PROPONENTE. 

13.1.2. Julgamento das propostas. 

13.1.3. Anulação ou revogação do Chamamento Público. 



 

 
Rua Gabriel Salgado, s/n - Prédio Cônego 
Gonçalves de Azevedo - Centro 
Fones: (92) 3215-2700 Fax: (92) 3215-2708 
Manaus - Amazonas - CEP 69005-340 

Secretaria de Estado de 
Administração 
Penitenciária 

 

13.2. A intimação dos atos referidos no subitem anterior, será feita mediante publicação na 

Imprensa Oficial do Estado e divulgada no endereço eletrônico da Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária - http://www.seap.am.gov.br 

13.3. 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. 

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

no prazo de 3 (três) dias úteis. 

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

identificado conforme o ANEXO I, em local e horário previsto no item 4.2. 

13.6. 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. 

13.7. Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se iniciará sem 

que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

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

horário previsto no item 4.2. 

 

14. DA HOMOLOGAÇÃO 

14.1. 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. 

 

15. DA FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO E SUA EXECUÇÃO 

15.1. A(s) proponente(s) selecionada(s) será(ão) convocada(s) a assinar o termo de ACORDO 

DE COOPERAÇÃO, no prazo de até 10 (dez) dias corridos. 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 pelo PARCEIRO PÚBLICO. 

15.2. Como condição para celebração do termo de ACORDO DE COOPERAÇÃO, a(s) 

proponente(s) selecionada(s) deverá(ão) manter todas as condições de requisitos de 

habilitação previstos neste Edital. 
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15.3. Os serviços serão executados por apenados do Sistema Prisional do Estado do 

Amazonas. A quantidade de apenados necessários será definida pela proponenteem sua 

proposta, podendo ser aumentada ou diminuída de acordo com a demanda. 

15.4. Os apenados serão escolhidos pela PARCEIRO PRIVADO, dentro de uma relação que 

será disponibilizada pela SEAP. 

15.5. Por medida de segurança a SEAP poderá substituir a qualquer tempo os apenados 

selecionados para a prestação dos serviços, notificando imediatamente o PARCEIRO 

PRIVADO de tal fato e informando-lhe os dados do substituto. Do mesmo modo, o PARCEIRO 

PRIVADO poderá, a qualquer tempo, solicitar a substituição de qualquer apenado. 

15.6. Os serviços serão prestados sob a forma de execução direta, com jornada normal de 

trabalho não inferior a 6 (seis), nem superior a 8 (oito) horas, de segunda a sexta-feira, 

conforme estabelece o art. 33, da Lei de Execução Penal (LEP). 

15.7. A matéria-prima, as ferramentas e os instrumentos necessários à realização do trabalho 

deverão ser fornecidos exclusivamente pelo PARCEIRO PRIVADO, com a observância dos 

procedimentos de segurança da respectiva Unidade Prisional, devendo a SEAP, por sua vez 

zelar pela segurança do pessoal do PARCEIRO PRIVADO (nos casos de trabalho interno). 

 

16. DO TRABALHO 

16.1. A Comissão Técnica de Classificação, prevista no art. 6º da Lei de Execução Penal, será 

responsável pela pré-seleção dos apenados a serem disponibilizados para o trabalho objeto do 

ACORDO DE COOPERAÇÃO na forma do item anterior. 

16.2. O trabalho poderá ser de natureza interna ou externa e deverá observar as seguintes 

disposições: 

16.2.1. É dever do apenado trabalhar durante o dia, na medida de suas aptidões e 

capacidade. Ao preso provisório o trabalho não é obrigatório, em consonância com o 

disposto no art. 46 da Lei nº 2.711/2001 do Estado do Amazonas. 

16.2.2. Nenhum apenado deverá desempenhar função ou tarefa disciplinar ou 

administrativa no estabelecimento para a atribuição de tarefas, atividades ou 

responsabilidades de ordem social, educativa ou desportiva, conforme disposto no art. 47 

da Lei nº 2.711/2001 do Estado do Amazonas. 

16.2.3. O trabalho do apenado será remunerado, não podendo ser inferior a um salário 

mínimo, cumprida a jornada normal mínima de 6 (seis) horas e máxima de 8 (oito) horas, 

com descanso aos domingos e feriados, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 

2.711/2001 do Estado do Amazonas e no art. 7º, XIII da CRFB/88. 
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16.2.4. Os maiores de 60 (sessenta) anos poderão solicitar ocupação adequada à sua 

idade. 

16.2.5. Os doentes ou deficientes físicos somente exercerão atividades apropriadas ao 

seu estado. 

 

17. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO ACORDO DE COOPERAÇÃO 

17.1. O prazo de vigência do ACORDO DE COOPERAÇÃO será de 12 (doze) meses, a contar 

da data da assinatura, podendo ser prorrogado mediante termo aditivo por igual período até o 

limite de 60 (sessenta) meses, por interesse das partes, desde que previamente justificado e 

autorizado pela autoridade competente. 

 

18. DA REVOGAÇÃO / ANULAÇÃO 

18.1. 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. 

 

19. DA IMPUGNAÇÃO 

19.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar perante a autoridade máxima do 

PARCEIRO PÚBLICO, 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. 

19.2. Decairá do direito de impugnar, perante o PARCEIRO PÚBLICO, as falhas ou 

irregularidades do edital, 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. 

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

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

19.4. Se reconhecida a procedência das impugnações ao edital, o PARCEIRO PÚBLICO 

procederá a sua retificação e republicação, com devolução dos prazos. 

 

20. DISPOSIÇÕES FINAIS 

20.1. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação do envelope, poderá o 

PARCEIRO PÚBLICO, se necessário, modificar este edital, hipótese em que deverá proceder à 
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divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, 

inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

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

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

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

comissão. 

20.4. A autoridade competente poderá, até a assinatura do ACORDO DE COOPERAÇÃO, 

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. 

20.5. As disposições deste chamamento público, bem como o plano de trabalho apresentado 

pelo proponente serão, para todos os efeitos legais, parte integrante do termo de ACORDO DE 

COOPERAÇÃO, independentemente de transcrição. 

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

vigor. 

20.7. 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. 

20.8. Na contratação de custodiados, as interessadas deverão observar o disposto na Lei 

federal nº 7.210, de julho de 1984. 

20.9. O trabalho do apenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá 

finalidade educativa e produtiva, objetivando, ainda, sua qualificação profissional. 

20.10. O trabalho do apenado não está sujeito ao regime da Consolidação das Leis do 

Trabalho, não implicando vínculo empregatício. 

20.11. 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. 

 

Manaus-AM, 17 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

CEL QOPM MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA 
Secretário de Estado de Administração Penitenciára 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020-FUPEAM 

 

ANEXO I – IDENTIFICAÇÃO DOS ENVELOPES 
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020-FUPEAM 
 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

 

ENVELOPE 1 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020-FUPEAM 
 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

 

ENVELOPE 2 – DOCUMENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS 

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020-FUPEAM 
 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: 

CNPJ: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020-FUPEAM 

 

ANEXO II – MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

 
 
Através do presente instrumento, nomeamos e constituímos o(a) Senhor(a) 

............................................................................................................................, (nacionalidade, 

estado civil, profissão), portador do registro de Identidade nº ................................., expedido 

pela ....................................., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 

Ministério da Fazenda, sob o nº ................................................., residente à rua 

............................................................................................., nº ...................... – bairro .............. 

como representante, a quem outorgo amplos poderes para praticar todos os atos realativos ao 

Chamamento Público indicado acima, conferindo-lhe poderes para: (apresentar proposta, 

interpor recursos e desistir deles, contra-arrazoar, assinar, negociar condições, confessar, 

firmar compromisso ou acordos, e praticar todos os demais atos pertinentes ao processo). 

 

 
 

Manaus-AM, ............. de ........................... de 2020. 
 
 
 

 
assinatura 

_____________________________________________________ 
RAZÃO SOCIAL 

CNPJ 
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Papel timbrado do interessado. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020-FUPEAM 

 

ANEXO III – MODELO FICHA CADASTRAL 
 

 

DADOS CADASTRAIS 

PROPONENTE: CNPJ: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 
 

ENDEREÇO: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

CIDADE: UF: CEP: DDD/FON
E: 

DDD/CELULAR: 

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL: CARGO: 

CPF: RG: 

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL LEGAL: MUNICÍPIO/ ESTADO: 

CEP: E-MAIL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: Papel timbrado do interessado. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020-FUPEAM 

 

ANEXO IV – PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO E CAPACITAÇÃO 

 

Modalidade: ACORDO DE COOPERAÇÃO 

Objeto: Favorecer a recuperação e reintegração dos apenados do Sistema Penitenciário do 

Estado do Amazonas, através da execução de atividades laborativas auxiliares de serviços de 

cozinha, de limpeza, de almoxarifado, de lavanderia, de barbearia e de manutenção no âmbito 

do Complexo Penitenciário Anísio Jobim – COMPAJ Regime Fechado, consoante as 

especificações em planilha de remuneração individual. 

Período de vigência: doze meses, a contar da assinatura do termo de Acordo de Cooperação. 

 

1. DADOS DO PARCEIRO PÚBLICO 

RAZÃO SOCIAL: 
FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO  DO AMAZONAS - FUPEAM 

CNPJ: 
02.596.650/0001-77 

Endereço: 
RUA GABRIEL SALGADO S/N – PRÉDIO CÔNEGO GONÇALVES - CENTRO 

Cidade: 
MANAUS 

Estado (UF): 
AM 

CEP: 
69005-340 

DDD/Telefone: 
(92) 3215-2705 

Nome do Responsável: 
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA 

CPF: 
474.293.562-49 

CI/Órgão: 
13424-PM/AM 

Cargo: 
Secretário de Estado de Administração Penitenciária 

Função: 
Secretário de Estado de Administração Penitenciária 

 

2. DADOS DO PARCEIRO PRIVADO 

RAZÃO SOCIAL: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CNPJ: 
XXXXXXXXXXXXXXX 

Endereço: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Cidade: 
XXXXXX 

Estado (UF): 
XXX 

CEP: 
XXXXXXXX 

DDD/Telefone: 
(XX) XXXX-XXXX 

Nome do Responsável: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CPF: 
XXX.XXX.XXX-XX 

CI/Órgão: 
XXXXXX 

Cargo: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Função: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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3. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

3.1. TÍTULO DA PROPOSTA 

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO E CAPACITAÇÃO - CHAMAMENTO PÚBLICO 

N° 001/2020-FUPEAM: Desenvolvimento de Atividade Laboral aos apenados do 

Sistema Prisional do Estado do Amazonas. 

 

3.2. PERÍODO DE EXECUÇÃO 

12 (doze) meses a contar da assinatura do termo de Acordo de Cooperação. 

 

3.3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO 

Favorecer a recuperação e reintegração dos apenados do Sistema Penitenciário do Estado 

do Amazonas, através da execução de atividades laborativas remuneradas de [descrever 

atividades laborativas que seram desempenhadas pelos apenados contratados] no âmbito 

do [local no qual os apenados realizarão o trabalho], consoante as especificações em 

planilha de remuneração individual. 

 

3.4. JUSTIFICATIVA DO OBJETO 

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP, através o Fundo 

Penitenciário do Estado do Amazonas – FUPEAM, busca a reeducação e reinserção social 

dos apenados, assim como prevê a Lei de Execuções Penais - LEP, por meio de 

atividades remuneradas com o objetivo primordial de diminuir a ociosidade, de igual modo, 

proporcionando formação profissional, a fim de readaptá-los, sobretudo, à comunidade. 

Neste passo, a [razão social da PROPONENTE], abraçando a questão social a que se 

propõe a SEAP/FUPEAM, propõe absorver mão de obra carcerária para desenvolver 

atividades atividades laborativas conforme já mencionado, bem como, criar condições para 

reinserção dos beneficiários, possibilitando, além da remuneração pelo trabalho, a remição 

das penas, conforme previsto na Lei de Execução Penal - LEP. 

Por fim, a presente proposta de Plano de Trabalho apresenta a proposta para associação 

dos objetivos da SEAP/FUPEAM e de [razão social da PROPONENTE], para isso, 

pleiteamos a parceria através da assinatura de termo de Acordo de Cooperação. 

 

3.5. DA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO [se não for utilizado, excluir este item] 

A Proponente pretende realizar as atividades propostas no [informar n° e local da cessão 

de uso], ciente de que para isso será firmado Termo de Cessão de Uso que estará 

vinculado tanto ao processo de chamamento quanto ao Acordo de Cooperação firmado. 
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4. METAS / ETAPAS 

 

META 01: REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES LABORATIVAS 

ETAPA 01: Execução de atividades laborativas, [descrever TODAS as áreas de atividades 

laborativas que seram desempenhadas pelos apenados contratados] no âmbito do [local no 

qual os apenados realizarão o trabalho]. 

 

ETAPA 02: Remuneração dos apenados contratados (preenchimento da planilha abaixo) 

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO MENSAL 

- 
ATIVIDADE 

LABORATIVA 
SALÁRIO 

(A) 
INSS 
(B) 

ALIMENTAÇÃO 
(C) 

VALOR 
INDIVIDUAL DE 

REMUNERAÇÃO 
(D= A+B+C) 

QTD 
APENADOS 

(E) 

VALOR TOTAL DE 
REMUNERAÇÃO  

(D * E) 

01 

Execução de 
atividades 
laborativas 
[descrever área de 
atividade laborativa 
que será 
desempenhada 
pelos apenados 
contratados] no 
âmbito do [local no 
qual os apenados 
realizarão o 
trabalho]. 

R$ 
XXX,XX 

 

R$ 
XXX,XX 

 

R$ XX,XX 
 

Em caso de 
trabalho 

interno, será a 
cargo do 

PARCEIRO 
PÚBLICO. 

R$ X.XXX,XX XX R$ XX.XXX,XX 

REMUNERAÇÃO TOTAL R$ XXX.XXX,XX 

 
CRONOGRAMA 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

Remuneração de mão 
de obra 

R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX 

7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 

R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX R$ XX.XXX,XX 

 

ORD ATIVIDADE LABORATIVA 
DESCRIÇÃO DAS 

ATIVIDADES 
Nº DE 

APENADOS 
REGIME 

JURÍDICO 
JORNADA DE 
TRABALHO 

01 

Serviços de [descrever área de 

atividade laborativa que será 

desempenhada pelos apenados 

contratados] no âmbito do [local 

no qual os apenados realizarão o 

trabalho]. 

[descrever detalhadamente as 
atividades que serão 
realizadas no trabalho a ser 
desempenhado pelos 
apenados contratados] 

XX 

Regime 
Fechado 

(   ) 
 

Regime 
Semiaberto 

(   ) 

40h 
Semanais 

 
08h 

Diárias 

... 

Serviços de [descrever área de 

atividade laborativa que será 

desempenhada pelos apenados 

contratados] no âmbito do [local 

no qual os apenados realizarão o 

trabalho]. 

[descrever detalhadamente as 
atividades que serão 
realizadas no trabalho a ser 
desempenhado pelos 
apenados contratados] 

XX 

Regime 
Fechado 

(   ) 
 

Regime 
Semiaberto 

(   ) 

40h 
Semanais 

 
08h 

Diárias 

TOTAL XX   
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5. COMPETÊNCIAS 

5.1. Compete ao FUPEAM/SEAP: 

5.1.1. Acompanhar e fiscalizar o andamento do presente termo de Acordo de 

Cooperação, por intermédio da direção da Unidade Prisional; 

5.1.2. Adotar todas as precauções necessárias permanentemente para garantir à saúde e 

a segurança dos internos e de seus funcionários no local de trabalho; 

5.1.3. Garantir a remição da pena dos internos, inclusive quando impossibilitado para o 

trabalho, conforme prevê o art. 26, §4º da Lei 7.20/81 (LEP); 

5.1.4. Solicitar mensalmente as folhas de frequências, bem como todos os documentos 

que comprovem o pagamento do INSS; 

5.1.5. Fica a SEAP desonerada de quaisquer obrigações assumidas pelo PARCEIRO 

PRIVADO, seja em caráter solidário ou subsidiário, bem como a eventuais danos ou 

depreciações no maquinário de sua propriedade.  Salvo em caso de danos causados por 

ato de indisciplina direta dos apenados, na qual deverá as máquinas, equipamentos e 

utensílios, serem de responsabilidade exclusiva da SEAP, mediante verificação de dolo, 

constatado mediante procedimento interno. 

5.1.6. Garantir a segurança de todos os funcionários do PARCEIRO PRIVADO, nos casos 

em que o trabalho seja realizado dentro da Unidade Prisional. 

5.2. Compete ao PARCEIRO PRIVADO: 

5.2.1. Zelar pelas instalações, mantendo o ambiente de trabalho dentro dos padrões de 

segurança e higiene exigidos pelas normas de Segurança e Medicina no Trabalho; 

5.2.2. Fornecer todos os materiais necessários para a execução das atividades 

estabelecidas neste Termo, bem como a fiscalização e orientação ao uso adequado; 

5.2.3. Cumprir toda legislação pertinente à saúde e segurança no trabalho, 

disponibilizando Equipamento de Proteção Individual (EPI) necessários para o 

desempenho das atividades; 

5.2.4. Exigir dos apenados o uso dos equipamentos de proteção individual obrigatórios; 

5.2.5. Fornecer treinamento adequado aos internos para que as atividades laborais 

possam ser desenvolvidas de forma segura aos próprios trabalhadores; 

5.2.6. Fornecer maquinário adequado para o desempenho das atividades; 

5.2.7. Determinar o horário e local da prestação de serviços, bem como o controle da 

jornada de trabalho; 

5.2.8. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SEAP, atendendo, 

ainda, prontamente, as reclamações que lhe forem dirigidas; 

5.2.9. Emitir relatórios, devidamente aprovado pelo FUPEAM/SEAP, sobre o trabalho dos 
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apenados ao final de cada mês a fim de remição da pena; 

5.2.10. Efetuar em dia o pagamento das guias mencionada na Cláusula Sexta; 

5.2.11. Remeter mensalmente a SEAP o comprovante de pagamento do INSS; 

5.2.12. Acompanhar, fiscalizar e orientar os serviços, sob os aspectos quantitativos e 

qualitativos, bem como proceder com registro de frequência dos internos; 

5.2.13. Comunicar a SEAP por intermédio da Direção da Unidade a ocorrência de 

quaisquer fatos que exijam medidas corretivas; 

5.2.14. Ressarcir integralmente por todo e quaisquer prejuízos ou danos causados por 

seus funcionários que estiverem nas dependências do Sistema Prisional por força do 

presente TERMO, excluindo os casos de força maior ou culpa da vítima; 

5.2.15. Ressarcir o Estado se for o caso, pela utilização da infraestrutura da Unidade 

Prisional, no que tange à depreciação e eventuais danos causados a máquina e 

equipamentos da Unidade Prisional. 

5.2.16. Fornecer uniforme em quantidade razoável de peças, para que o empregado não 

sofra com a escassez de itens necessários para sua vestimenta e boa apresentação. 

 

6. DA REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO 

6.1. O trabalho do apenado será pago pelo PARCEIRO PRIVADO, não podendo ser 

inferior a um salário mínimo, acrescido do pagamento da contribuição do regime geral de 

previdência social (INSS), na qualidade de segurado facultativo, cujo valor total deverá ser 

depositado  em conta a ser informada pelo FUPEAM/SEAP. 

 

Manaus-AM, ___ de ___________ de 2020. 

 

PEDE DEFERIMENTO: DESPACHO DE APROVAÇÃO: 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 
Representante Legal 

 

(    ) Aprovado                 (    ) Reprovado 

 

CEL QOPM MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA 
Secretário de Estado de Administração Penitenciária 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020-FUPEAM 

 

ANEXO V – CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 
 

FASE 1 – HABILITAÇÃO 

- DOCUMENTAÇÃO SITUAÇÃO 

01 Comprovante de inscrição e de situação cadastral de pessoa jurídica (CNPJ) APTO 

02 Estatuto ou contrato social APTO 

03 Certificado de regularidade do FGTS - CRF APTO 

04 Certidão negativa de débitos tributários federais e dívida ativa da União APTO 

05 Certidão negativa de débitos tributários estaduais APTO 

06 Certidão negativa de débitos tributários municipais APTO 

07 Certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT) APTO 

08 
Declaração conjunta de idoneidade; conhecimento e concordância com o edital; 

menor empregado e negativas de trabalho infantil e trabalho escravo. 
APTO 

 

FASE 2 – MÉRITO TÉCNICO 

CRITÉRIOS SITUAÇÃO 

Atendimento aos seguintes critérios: 
- Compatibilidade com o objeto do Chamamento Público; 
- Coerência das informações apresentadas; 
- Metodologia aplicada; 
- Comprovação de capacidade de realização da proponente. 

FAVORÁVEL 

 

FASE 3 – SELEÇÃO E PUBLICAÇÃO 

- DOCUMENTAÇÃO NOTA (0 A 5) 

01 
Coerência metodológica e aplicabilidade da proposta apresentada no Plano 
de Trabalho. 

0 A 5 

02 
Razoabilidade e coerência dos valores apresentados na planilha de custos 
que compõe o Plano de Trabalho. 

0 A 5 

03 Capacidade de operar as suas ações de forma integrada. 0 A 5 

04 Capacidade de acompanhamento e monitoramento. 0 A 5 

05 Avaliação do serviço, interesse da Administração. 0 A 5 

• Pontuação mínima de 15 pontos, sendo no mínimo 2 pontos em cada quesito. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Rua Gabriel Salgado, s/n - Prédio Cônego 
Gonçalves de Azevedo - Centro 
Fones: (92) 3215-2700 Fax: (92) 3215-2708 
Manaus - Amazonas - CEP 69005-340 

Secretaria de Estado de 
Administração 
Penitenciária 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020-FUPEAM 

 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO CONJUNTA 
 

 
DECLARO, sob as penas da lei, para os devidos fins do Chamamento Público n° XXX/2019-

FUPEAM, que RAZÃO SOCIAL PROPONENTE, inscrita no CNPJ n° _______________, 

localizada à Rua ____________________________________ o que se segue: 

 

1) Que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 

realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer 

trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na 

condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (conforme Lei nº 9.854 /99),  bem como 

não pratica ou aceita a exploração de trabalho escravo ou degradante, a exploração sexual de 

menores e a exploração de mão de obra infantil e adolescente. 

 

2) Que não foi declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, em qualquer 

de suas esferas, nos termos do inciso IV, do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, e que comunicarei 

qualquer fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos de habilitação, 

que venha alterar a atual situação quanto a capacidade de prestar os serviços, nos termos do 

§2° do artigo 32 da Lei n° 8.666/93. 

 

3) Que tem conhecimento do referido edital e está de acordo com todas as condições 

previstas no mesmo, submetendo-se às sanções que caso possam sobrevir na sua eventual 

infringência. 

 
Manaus-AM, ............. de ........................... de 2020. 

 
 
 

 
assinatura 

_____________________________________________________ 
NOME RESPONSÁVEL LEGAL 

RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 

 
 
 
 

OBS: Papel timbrado do interessado. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020-FUPEAM 

 

ANEXO VII – MINUTA DO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

 
TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº XXX/2019 

 
ACORDO DE COOPERAÇÃO que entre si 

celebram o Estado do Amazonas, por 

intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE 

ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, e 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, para os 

fins que especificam. 

 
 

O ESTADO DO AMAZONAS, por intermédio da FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO 

AMAZONAS - FUPEAM, situada na Rua Gabriel Salgado, s/n.º, Prédio Cônego Gonçalves de 

Azevedo, Centro, nesta cidade, inscrita no CNPJ sob o n.º 22.156.676/0001-01, daqui por 

diante denominado PARCEIRO PÚBLICO, neste ato representado pelo Secretário de Estado 

de Administração Penitenciária, o Coronel QOPM MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE 

ALMEIDA, brasileiro, solteiro, portador da CI nº 13424-PM/AM e do CPF 474.293.562-49, 

domiciliado no Conjunto Parque Aruanã, 08, Qd-02, bairro Compensa, Manaus/AM, e de outro 

lado, e do outro lado empresa _______________, pessoa jurídica de direito ________, inscrito 

no CNPJ sob o nº. - _________________, com sede na _________________________– UF, 

CEP:__________, neste ato representado por ________, brasileiro, portador da cédula de 

identidade RG nº. ___________, órgão expedidor _______, e inscrito no CPF sob o nº. 

______________, denominado PARCEIRO PRIVADO, resolvem celebrar o presente ACORDO 

DE COOPERAÇÃO, mediante as condições contidas nas cláusulas seguintes: 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO 

O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO, objeto do processo administrativo de Chamamento 

Público n° 001/2020-FUPEAM, fundamenta-se de acordo com as disposições da Lei nº 8.666 

de 21 de junho de 1993, Decreto nº 9.450/2018 e da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente ACORDO DE COOPERAÇÃO é a mútua colaboração entre os partícipes, 

com o fim de conferir efetividade ao Título V, Capítulo I, Seção IV da Lei nº 7.210/1984, de 
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forma a permitir que os apenados do Sistema Penal do Amazonas tenham a oportunidade de 

trabalho e renda com a consequente remição de suas penas, nos termos do artigo 126 da 

referida lei. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO TRABALHO 

O trabalho a que se refere este ACORDO visa a integração social do indivíduo, sendo que o 

trabalho do apenado é um dever social e condição de dignidade humana, e terá finalidade 

educativa e produtiva. 

Parágrafo Único – Os sentenciados que forem contratados pelo PARCEIRO PRIVADO não 

estarão sujeitos ao Regime da CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas, mas sim ao que 

estabelece a Lei de Execuções Penais 7.210/84. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ATIVIDADE ECONÔMICA 

O PARCEIRO PRIVADO fica autorizado a contratar mão de obra dos apenados conforme 

proposto no bojo do Chamamento Público, para prestarem serviços para a proponente 

conveniada em trabalho interno dentro da unidade prisional. 

Parágrafo Primeiro – O número estimado de reeducados necessários ao desenvolvimento das 

atividades previstas nesta cláusula será de ___ (___) reeducandos podendo oscilar dacordo 

com a demanda da empresa e o número de apenados voluntários e habilitados ao trabalho. 

Parágrafo Segundo – A conveniada poderá contratar, sob o regime deste convênio, os 

reeducandos do regime semiaberto e aberto para trabalharem na sede da empresa caso haja 

interesse da empresa, e conveniência da administração da unidade prisional. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA REMUNERAÇÃO E DA CARGA HORÁRIA 

O apenado que for contratado pelo PARCEIRO PRIVADO fará jus à remuneração mensal 

conforme detalhado no PLANO DE TRABALHO apresentado no bojo do Chamamento Público, 

a ser pago de acordo com a assiduidade e produtividade do apenado. 

Parágrafo Primeiro - Excepcionalmente, entre o interstício do início da prestação laboral até a 

abertura das respectivas contas bancárias, os apenados contratados receberão integralmente 

os salários a que tiverem direito. 

Parágrafo Segundo - A jornada de trabalho no PARCEIRO PRIVADO não será inferior a 06 

(seis) horas diárias e nem superior a 08 (oito) horas diárias, com descanso aos domingos e 

feriados. 
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Parágrafo Terceiro - Conforme estabelece o artigo 19 da Lei de Execução Penal “Art. 19 - o 

ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou de aperfeiçoamento técnico”, será 

ofertado pelo PARCEIRO PRIVADO curso de capacitação e aperfeiçoamento técnico aos 

apenados que não possuírem experiência nas atividades ofertadas em que forem lotados, com 

as seguintes características: 

a) A capacitação será pelo prazo máximo de 60 dias corridos iniciando-se da data de inclusão 

de cada apenado no projeto, sendo que os reeducandos receberão bolsa-formação de acordo 

com sua produtividade em valores não inferiores a 1/3 do salário mínimo vigente no país, 

proporcionais à frequência dos dias de capacitação. 

b) Os reeducandos (as) que não concluírem a capacitação e/ou considerados inaptos, serão 

excluídos do projeto sem prejuízo da bolsa-formação proporcionalmente aos dias de 

capacitação que tenha frequentado. Ao término da capacitação o apenado considerado apto 

será automaticamente incluído no projeto com todas as vantagens pertinentes a função 

exercida. 

c) O PARCEIRO PRIVADO estabelecerá média mínima de produção em cada segmento de 

produção a ser implantado e os reeducandos (as) deverão alcançar a média de produção diária 

(de segunda a sexta-feira) para garantir sua permanência no projeto e perceber a remuneração 

definida. 

d) O apenado que não alcançar a média mínima de produção será excluído do projeto e 

reencaminhado ao serviço social para realocação, com exceção dos apenados em período de 

aprendizagem/experiência. 

e) Os valores estabelecidos pela produtividade deverão ser reajustados conforme as 

atualizações do salário mínimo vigente no país, sendo mantida a meta de produção diária para 

a remuneração estabelecida. 

 

DA CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

Parágrafo Primeiro - São obrigações do PARCEIRO PÚBLICO: 

a) Permitir o ingresso dos Diretores e empregados do PARCEIRO PRIVADO nas dependências 

da área laboral definida no PLANO DE TRABALHO, com o exclusivo fim de dar execução ao 

presente ACORDO; 

b) Abrir e informar ao PARCEIRO PRIVADO o número da(s) conta(s) bancária(s) específica 

para as finalidades previstas neste ACORDO; 

c) Selecionar e informar ao PARCEIRO PRIVADO os nomes dos apenados aptos a trabalhar; 
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d) No caso de trabalho interno, designar servidor lotado na Unidade Prisional para atuar na 

condição de gestor do presente ACORDO, a quem incumbirá o zelo pelo fiel cumprimento do 

ora ajustado; 

e) Comunicar ao PARCEIRO PRIVADO, imediatamente, eventuais paralisações, bem como 

ocorrências atípicas e impeditivas relativas à liberação dos reeducandos para prestarem o 

serviço laboral; 

f) Informar aos apenados selecionados ao trabalho, quais são seus direitos bem como seus 

deveres quando estiverem trabalhando na empresa conveniada; 

g) Providenciar através da Diretoria da Unidade Prisional, o desligamento dos apenados 

considerados inaptos para as atividades desenvolvidas de acordo com a manifestação do 

PARCEIRO PRIVADO; 

h) Manter, por meio da Diretoria da Unidade Prisional, arquivado no cartório as fichas de 

frequência anexos aos prontuários dos apenados para em tempo oportuno informar ao Poder 

Judiciário e Ministério Público os nomes e dias trabalhados pelos apenados e suas respectivas 

frequências e regimes, com objetivo de obterem remição de suas penas, conforme estabelece 

o artigo 126 da Lei de Execução Penal; 

 

Parágrafo Segundo - São obrigações do PARCEIRO PRIVADO: 

a) Observar com rigor as normas da SEAP, relativas aos procedimentos de segurança nas 

dependências dos locais em que serão realizados os trabalhos. 

b) Dar inicio à utilização da mão de obra dos apenados, no prazo máximo de 90 dias, 

contados da assinatura do presente termo. 

c) Encaminhar à Diretoria da Unidade Prisional, em caso de trabalho interno, documento 

solicitando triagem e o encaminhamento do quantitativo de apenados necessários para a 

execução dos serviços. 

d) Fazer com que seus prepostos tratem com urbanidade os servidores da SEAP e os 

apenados sobre os quais exercerão supervisão. 

e) Elaborar frequência mensal em nome de cada apenado e ao final de cada mês deverá ser 

encaminhada para o cartório da Diretoria da Unidade Prisional e cópias ao Departamento de 

Reintegração Social da SEAP para prestação de contas subsequente. 

f) Efetuar até o 20° (vigésimo) dia do mês corrente trabalhado, o pagamento dos valores 

totais destinados à remuneração e pagamento de benefícios (excluindo-se os valores de 

transporte e alimentação que poderão ser pagos diretamente ao apenado) dos apenados 

contratados, mediante depósito em conta a ser indicada pelo FUPEAM, devendo ser observada 
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a frequência ao trabalho mediante assinatura de ficha de frequência, bem como sua 

produtividade. 

g) Fornecer até o final do mês subsequente ao trabalhado os relatórios mensais ao Gestor do 

ACORDO, para fins de conferência e deverá conter obrigatoriamente; cópia da frequência de 

cada apenado, cópia dos comprovantes de depósito de pagamento e breve relatório das 

atividades e da produção do mês. 

h) Comunicar por escrito ao gestor do ACORDO os fatos que porventura requeiram a 

atuação da SEAP na solução de problemas relacionados à execução do presente ajuste; 

i) Designar um preposto para atuar como supervisor/encarregado dos trabalhos a serem 

desenvolvidos e para representá-lo junto ao gestor do ACORDO, atuando de forma diária e 

ininterrupta no projeto. 

j) Obedecer todas as regras das leis trabalhistas quando da contratação de funcionários 

celetistas. 

k) Disponibilizar todos os insumos necessários, bem como equipamentos de proteção 

individual (EPI) aos servidores, para a execução do trabalho em níveis legais de segurança. 

l) Fornecer treinamento qualificado aos apenados que irão executar o objeto do ACORDO, 

bem como, orientá-los em caso de dificuldades no cumprimento da presente atividade. 

m) Inscrever o apenado contratado que cumpre pena privativa de liberdade, na Previdência 

Social, na condição de segurado facultativo, bem como viabilizar a liquidação da contribuição 

mensal devida à Previdência Social nos termos da Legislação Previdenciária. 

Parágrafo Primeiro – O atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das obrigações 

estabelecidas nas letras “f”, “g”, e “j”, deste inciso dará causa à rescisão do presente ajuste, 

sem prejuízo dos pagamentos atrasados e da aplicação das sanções cíveis e criminais 

cabíveis. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO 

O extrato do presente acordo será publicado no Diário Oficial do Estado pela SEAP-AM. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

O presente ACORDO DE COOPERAÇÃO terá vigência de 12 (doze) meses a partir de sua 

assinatura, , podendo ser prorrogado e/ou alterado mediante Termo Aditivo, de acordo com as 

disposições legais. 
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CLÁUSULA OITAVA – DA RENÚNCIA, DA RESCISÃO E DO DISTRATO. 

O presente ACORDO poderá ser denunciado a qualquer tempo, ou ainda, ser rescindido de 

forma amigável, ou desrespeito às condições ajustadas ou pela superveniência de forma legal 

que impeça sua execução, sendo que em todas as situações é imprescindível a notificação 

formal à outra parte, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, não alterando as ações 

em curso, salvo se de outro modo for estipulado entre as partes. 

 

CLÁUSULA NONA - DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos ou excepcionais, não previstos neste ACORDO, serão consultados às 

partes, por escrito, e resolvidos conforme o disposto na Lei nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução do presente ACORDO, fica eleito o 

Foro da Comarca de Manaus, renunciando as partes a qualquer outro. E por estarem 

acordados, as partes firmam o presente termo em 03 (três) vias, de igual teor e forma. 

 

 

Manaus, ___ de ____________ de 2020. 
 
 
 

__________________________________________________________ 
CEL QOPM MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária 

 

 

 

__________________________________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representante legal do Parceiro Privado 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2020-FUPEAM 

 

ANEXO VIII – MINUTA DO TERMO DE CESSÃO DE USO 
 

 
TERMO DE CESSÃO DE USO N° ____/2020-SEAP 

 
 

CESSÃO DE USO DE BEM IMÓVEL 

PERTENCENTE AO ESTADO DO AMAZONAS, 

CELEBRADO ENTRE Estado do Amazonas, 

por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO 

DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA e 

XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX. 

 

Aos ___ de ________ de 2020, nesta cidade de Manaus-AM, na sede da Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária, presentes o ESTADO DE AMAZONAS, por intermédio 

da SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, CNPJ  nº 

22.156.676/0001-01, sediada na Rua Gabriel Salgado s/n  - Prédio Cônego Gonçalves de 

Azevedo - Centro, Manaus-AM, neste ato representada pelo seu Secretário, o Senhor 

MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA, Coronel QOPM, inscrito no CPF nº 

474.293.562-49 e Carteira de Identidade Funcional nº 13424 – PM/AM, doravante designada 

CEDENTE, e do outro lado XXXXXXXXXXXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, 

domiciliada na xxxxxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxxxxx, neste ato representada pelo seu 

xxxxxxxxxxx, o(a) Senhor(a) XXXXXXXXXXXXXXX, empresário(a), brasileiro(a), inscrito no 

CPF nº XXXXXXXXXX, RG nº XXXXXXX (SSP-AM), doravante denominada CESSIONÁRIA, 

celebram o presente TERMO ADMINISTRATIVO DE CESSÃO DE USO, nos termos previstos 

no Chamamento Público nº 001/2020-FUPEAM, constante no Processo Administrativo nº 

xxxxxxxxxxxx, que se regerá pelas cáusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA 1ª - DO OBJETO: Constitui objeto da presente Cessão de Uso o imóvel 

localizado na xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, segundo os termos do Chamamento Público e 

Processo relatados no preâmbulo. 

 

CLÁUSULA 2ª - DA FINALIDADE: O bem objeto desta Cessão destina-se exclusivamente à 

realização das atividades previstas de XXXXXXXXXXXXXX, com a utilização gratuita de 
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imóvel, o que permite a aplicação do Art. 43 da Lei Estadual n° 2.754, de 29 de outubro de 

2002. 

 

CLÁUSULA 3ª - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: A presente Cessão de Uso rege-se pelo 

disposto nos artigos nº 134 da Constituição estadual e n° 43 da Lei Estadual n° 2.754, de 

29/10/2002, e demais normas em vigor. 

 

CLÁUSULA 4ª - PRAZO: A presente Cessão vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, ficando 

transferidos à CESSIONÁRIA a posse e o uso do imóvel, possibilitada sua prorrogação 

mediante termo aditivo, desde que previamente justificada e autorizada pela autoridade 

competente. 

 

CLÁUSULA 5ª - PREÇO: A presente Cessão é gratuita. 

 

CLÁUSULA 6ª - CONSERVAÇÃO DO BEM: A CESSIONÁRIA é obrigada a conservar o bem 

cujo uso lhe é cedido, mantendo-o em bom estado às suas expensas, incumbindo-lhe, 

também, nas mesmas condições a sua guarda. 

 

CLÁUSULA 7ª - DO USO DO ESPAÇO E BENFEITORIAS: Eventuais benfeitorias úteis e 

necessárias para fins de adequações dos espaços às atividades que ali serão desenvolvidas 

serão de inteira responsabilidade da CESSIONÁRIA e serão incorporadas ao próprio imóvel, 

passando a pertencer ao CEDENTE, sem que este fique obrigado a indenizar a CESSIONÁRIA 

e, sem que assista a esta qualquer direito a retenção ou a indenização quando da restituição 

do espaço cedido. 

Parágrafo 1º - As CESSIONÁRIAS deverão providenciar a instalação de contador de energia, 

assumindo os custos do pagamento do consumo de energia elétrica e água. 

Parágrafo 2º - Às adequações necessárias incluem, mas não se limitam, a instalação de 

contador de energia, serviços de elétrica, hidráulica, pinturas, reformas, de  forma que não 

subsista qualquer despesa de sua instalação para o Estado ou terceiros. 

Parágrafo 3º - Máquinas, equipamentos, insumos e móveis, instalados ou fixados pela 

CESSIONÁRIA e destinados à utilização do espaço, permanecerão sob sua propriedade, 
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devendo constar de relação a ser assinada pelas partes, podendo, ao fim do prazo de vigência 

da Cessão, ser retirados, desde que preservada a estrutura ou substância do terreno. 

 

CLÁUSULA 8ª - RESTRIÇÕES DE USO: A CESSIONÁRIA fica obrigada a: 

I. Usar o bem de acordo com a finalidade prevista neste Termo, não dando ao espaço cedido 

destinação diversa ou estranha à atividade indicada no Plano de Trabalho apresentado durante 

o chamamento público, que integra este Termo para todos os fins. 

II. Não ceder, arrendar, locar, emprestar ou transferir a qualquer título o uso do bem a 

terceiros. 

 

CLÁUSULA 9ª - FISCALIZAÇÃO: Ao CEDENTE é assegurado livre acesso à área objeto 

desta Cessão e o direito de exercer, através de seus setores próprios, fiscalização do 

cumprimento das disposições do presente Termo. 

 

CLÁUSULA 10ª - OBRIGAÇÕES PARA COM TERCEIROS: O CEDENTE não se 

responsabiliza por obrigações porventura contraídas pela CESSIONÁRIA com relação ao uso 

dobem, assim como por danos causados a terceiros pela CESSIONÁRIA, seus familiares, 

empregados, prepostos ou serviçais. 

 

CLÁUSULA 11ª - OBRIGAÇÕES DA PERMISIONÁRIA: Além das determinações constantes 

no edital do chamamento público, são obrigações da PERMISSIONÁRIA: 

I. Assumir, a partir da outorga deste Termo, todos os ônus decorrentes da utilização dos 

espaços, seja de adequação do espacço, seja os relativos ao consumo de água e energia 

elétrica. 

II. Manter sob sua guarda e responsabilidade o espaço cedido. 

III. Manter o espaço cedido limpo, com suas instalações elétricas, sanitárias e hidráulicas em 

perfeito estado de conservação e funcionamento. 

IV. Assumir a responsabilidade e as despesas com a segurança, manutenção e conservação 

do espaço e equipamentos, inclusive o custeio com benfeitorias necessárias e úteis; 

V. Responder por danos pessoais e materiais causados a terceiros; 

VI. Responder pelas despesas decorrentes de licenças, alvarás, certificações e quaisquer 

outros documentos necessários ao funcionamento das atividades desenvolvidas dentro do 

espaço cedido; 



 

 
Rua Gabriel Salgado, s/n - Prédio Cônego 
Gonçalves de Azevedo - Centro 
Fones: (92) 3215-2700 Fax: (92) 3215-2708 
Manaus - Amazonas - CEP 69005-340 

Secretaria de Estado de 
Administração 
Penitenciária 

 

VII. Indicar ao CEDENTE a lista contendo nome dos funcionários celetistas e sócios da 

empresa que terão acesso ao espaço cedido, comunicando qualquer alteração na respectiva 

lista; 

VIII. Fornecer a matéria-prima, materiais e de consumo necessários à atividade desenvolvida 

no espaço cedido; 

IX. Fornecer, instalar e realizar a manutenção das máquinas e equipamentos necessários à 

atividade desenvolvida no espaço cedido; 

X. Zelar e manter, às suas expensas, as máquinas e os equipamentos pertencentes ao 

CEDENTE que eventualmente estejam localizados no espaço público cedido e utilizados nas 

suas atividades; 

XI. Fornecer e cobrar a utilização de uniformes e EPIs a todos os presos e servidores 

celetistas durante o período de trabalho; 

XII. Colocar placa de identificação do projeto na entrada principal do galpão constando o nome 

do projeto, do CEDENTE e da CESSIONÁRIA; 

XIII. Permitir, sem nenhum custo, a divulgação publicitária das atividades desenvolvidas aos 

meios de comunicação públicos ou privados, pelo CEDENTE; 

XIV. Fazer constar, quando possível, que o produto ou serviço fora produzido ou realizado 

com mão de obra carcerária do Estado do Amazonas. 

XV. A CESSIONÁRIA é responsável pelo pagamento de quaisquer despesas, tributos, tarifas, 

emolumentos ou contribuições federais, estaduais ou municipais, decorrentes do presente 

Termo ou da utilização do imóvel objeto desta Cessão, bem como da atividade para a qual a 

utilização do imóvel é cedida, inclusive encargos trabalhistas previstos. 

 

CLÁUSULA 12ª - OBRIGAÇÕES DA CEDENTE: Além das determinações constantes no 

edital do chamamento público, são obrigações da CEDENTE: 

I. Permitir, através de autorização escrita emitida pelo setor competente, a utilização pela 

CESSIONÁRIA de eventuais máquinas e equipamentos de sua propriedade situados na 

unidade prisional, mediante prévia assinatura de Termo de Responsabilidade por estes; 

II. Assegurar à CESSIONÁRIA a posse mansa e pacífica do imóvel, durante o período de 

vigência do instrumento; 

III. Realizar a triagem e colocar à disposição os presos aptos ao trabalho; 

 

CLÁUSULA 13ª - CONDIÇÕES DE DEVOLUÇÃO: Finda a Cessão de Uso, por qualquer 

forma, a CESSIONÁRIA deverá restituir o imóvel em perfeitas condições de uso e 
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conservação. Qualquer dano porventura ocorrido deverá ser indenizado pela CESSIONÁRIA, 

podendo o CEDENTE exigir a reposição das partes danificadas ou o pagamento do valor 

financeiro correspondente. 

Parágrafo 1º - O recebimento do espaço pela CESSIONÁRIA será precedido de vistoria e 

efetuado através de TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DE BEM IMÓVEL E DE 

EQUIPAMENTOS. 

Parágrafo 2º - Integram este instrumento o TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO e seu 

respectivo LAUDO DE VISTORIA. 

Parágrafo 3º - Somente quando se efetuar a vistoria final, constatando-se a situação regular 

do imóvel será considerado o espaço “devolvido”. 

 

CLÁUSULA 14ª - REMOÇÃO DE BENS: Extinta a Cessão de Uso ou verificado o abandono 

do imóvel pela CESSIONÁRIA, poderá o CEDENTE promover a imediata remoção compulsória 

de quaisquer bens que não tenham sido espontaneamente retirados do imóvel, sejam eles da 

CESSIONÁRIA ou de seus servidores, subordinados, contratados ou terceiros. 

Parágrafo 1º - Os bens anteriormente mencionados poderão ser removidos pela CEDENTE 

para qualquer local, não ficando este responsável por qualquer dano causado antes, durante 

ou depois da remoção, nem pela sua guarda. 

Parágrafo 2º - Se os bens removidos não forem retirados no prazo de 60 (sessenta) dias após 

a data de sua remoção, poderá o CEDENTE, a seu exclusivo critério: 

I. Doá-los em nome da CESSIONÁRIA a qualquer instituição beneficente ou, quando de 

valores inexpressivos, deles dispor livremente. 

II. Vendê-los em nome da CESSIONÁRIA, empregando a quantia recebida no ressarcimento 

de qualquer débito da CESSIONÁRIA para com o CEDENTE e depositar o saldo, se houver, 

em nome da CESSIONÁRIA. 

Parágrafo 3º - Para fins desta cláusula e seus parágrafos, o CEDENTE fica desde já 

constituído procurador da CESSIONÁRIA, com os mais amplos e gerais poderes, inclusive 

acordar, concordar, transigir, vender, doar, receber e dar quitação, poderes estes que são 

concedidos em caráter irrevogável. 

 

CLÁUSULA 15ª - RESCISÃO: A presente Cessão de Uso poderá ser rescindida. 

I. Administrativamente pelo CEDENTE, nos casos permitidos em Lei; 
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II. Amigavelmente pelas partes, desde que haja conveniência para o CEDENTE; 

III. Judicialmente, nos termos da legislação em vigor; 

IV. Necessidade da CESSIONÁRIA em deslocar para outro local. 

Parágrafo 1º - A rescisão de que trata no item I desta cláusula será determinada por ato 

unilateral e escrito do CEDENTE, não cabendo à CESSIONÁRIA indenização de qualquer 

natureza. 

Parágrafo 2º - A declaração de rescisão administrativa, precedente de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente, será feita independentemente de prévia notificação 

ou interpelação judicial ou extrajudicial e operará seus efeitos a partir da publicação do ato 

administrativo no órgão de divulgação oficial estadual. 

Parágrafo 3º - A rescisão amigável, precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente, será reduzida a termo. 

Parágrafo 4º - Resolve-se-á de pleno direito esta Cessão: 

I. Em caso de incêndio ou ocorrência de qualquer outro motivo de força maior que venha a 

impedir, total ou parcialmente, o uso do imóvel para a finalidade a que se destina. 

II. Quando a CESSIONÁRIA der ao imóvel destinação diversa da estabelecida na cláusula 

segunda, perdendo, nesse caso, as acessões e benfeitoria de qualquer natureza. 

 

CLÁUSULA 16ª - PUBLICAÇÃO: A CESSIONÁRIA obriga-se, às suas expensas, a promover 

a publicação do presente Termo, em forma de extrato, no Diário oficial do Estado do 

Amazonas, cabendo-lhe providenciá-la nesta data, para ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, competindo ao CEDENTE fornecer o documento hábil para tal fim. 

 

CLÁUSULA 17ª - DO CONTROLE: Após a publicação de que trata a cláusula seguinte, o 

CEDENTE encaminhará, nos prazos legais, cópia do extrato do presente Termo publicado à 

Procuradoria Geral do Estado e ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. 

 

CLÁUSULA 18ª - FORO: Fica eleito o foro da Comarca de Manaus/AM, com renúncia de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer questões do presente 

Termo. 
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A presente Cessão é firmada em 03 (três) vias de igual teor e forma, aceitando a 

CESSIONÁRIA expressamente as cláusulas e condições dela integrantes. 

 

Manaus-AM, ___ de _____________ de 2020. 

 

 

CEDENTE 
 
 
___________________________________________ 
CEL QOPM MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DE ALMEIDA 

Secretário de Estado de Administração Penitenciária 

CESSIONÁRIA 
 
 
________________________________ 

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX 

Representante da Cessionária 

TESTEMUNHA 
 
 

____________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CPF XXXXXXXXXXXXXX 

TESTEMUNHA 
 
 
________________________________ 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CPF XXXXXXXXXXXXXX 

 


