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TOMADA DE PREÇOS Nº AMGESP- 001/2013 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAR, CAPACITAR E 
CERTIFICAR AGENTES PENITENCIÁRIOS PERTECENTES À SECRETARIA DE 

ESTADO DA DEFESA SOCIAL DE ALAGOAS. 
 

PREÂMBULO 
 

A AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS - AMGESP, Pessoa 
jurídica de direito público, entidade da Administração Indireta do Estado de Alagoas, 
inscrita no CNPJ n.º 07.424.905/0001-38, com sede à Rua Manoel Maia Nobre, n.º 
281, CEP: 57.050-120, Farol, Maceió, Alagoas, através da Comissão Permanente de 
Licitação, instituída pela Portaria n.º AMGESP-062/2012, publicada no Diário Oficial do 
Estado de Alagoas, edição do dia 12 de dezembro de 2012, torna público para 
conhecimento dos interessados, que sejam pessoas jurídicas brasileiras, de acordo 
com o processo n.º 2100-1856/2009, na forma da legislação pertinente a licitações, 
fará realizar no dia 03/06/2013, às 10:00 hs (horário local), no Auditório do Prédio 
Sede da AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS, situado à Rua 
Manoel Maia Nobre, n.º 281, térreo, CEP 57.050-120, Farol, em Maceió, Alagoas, 
licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo técnica e preço, objetivando a 
contratação de empresa especializada em treinar, capacitar e certificar agentes 
penitenciários pertencentes à SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO 
PENITENCIÁRIA, órgão vinculado à SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL DE 
ALAGOAS, conforme especificado neste Edital e mediante condições contidas na Lei n. 
8.666/93 e suas alterações estabelecidas nas Leis Federais 8.883/94, 9.648/98 e 
11.196/05 e Lei Estadual nº 5.237/91, Lei Estadual n.º 6.582 de 18 de março de 
2005, Decreto Estadual n.º 2.750 de 26 de agosto de 2005. 
 

 
CAPÍTULO I - DO OBJETO 

 
1. A presente Licitação tem por objetivo a contratação de empresa especializada em 
TREINAR, CAPACITAR E CERTIFICAR AGENTES PENITENCIÁRIOS PERTECENTES À 
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, conforme as 
descrições contidas no Anexo I deste edital. 
 

CAPÍTULO II - DO RECEBIMENTO DO EDITAL 
 
2. O presente Edital de Tomada de Preços estará disponível aos interessados, nos 
sites: www.comprasnet.gov.br mediante o preenchimento de protocolo de entrega do 
edital que deverá ser entregue à Comissão Permanente de Licitação, até o segundo 
dia útil que anteceder a data da realização desta licitação. 
 
2.1. Os esclarecimentos e informações sobre a presente licitação, serão prestados aos 
interessados até o segundo dia útil que anteceder a data da realização dos 
procedimentos licitatórios, no mesmo horário e local definido no item 2. Do 
Recebimento do Edital. 
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CAPÍTULO III – DA RECEPÇÃO E DA ABERTURA DOS 

ENVELOPES 
 
3. A Comissão Permanente de Licitação da AMGESP receberá os documentos de 
habilitação e proposta em sessão pública a ser realizada, conforme indicado a seguir: 
 
3.1. Local: Auditório, do edifício sede da AMGESP, à Rua Manoel Maia Nobre, nº 281, 
bairro do Farol, CEP 57050-120, em Maceió, Alagoas; 
 
3.2. Data: 3 de Junho de 2013. 
 
3.3. Horário para iniciar a licitação: 10:00 horas; 
 
3.4. Se no dia supracitado não houver expediente, esta Tomada de Preços será 
realizada no primeiro dia subseqüente de funcionamento que lhe seguir. 
 
 

CAPÍTULO IV – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
OBJETO 

 
4. Os documentos referentes à habilitação e proposta, necessários à participação dos 
interessados na presente licitação serão recepcionados, no dia, hora e local 
designados no CAPÍTULO III deste Edital, em três invólucros separados, devidamente 
numerados, lacrados e respectivamente identificados, fazendo constar em cada um 
dos envelopes, além da razão social da licitante, o seguinte texto: 
 
4.1. ENVELOPE N. º 01 – HABILITAÇÃO 
 

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – AMGESP/AL 
PROCESSO 2100-1856/2009 - Tomada de Preços N.º AMGESP - 001/2013 
DIA 03/06/2013 ÀS 10:00 HORAS 
OBJETO: EM TREINAR, CAPACITAR E CERTIFICAR AGENTES PENITENCIÁRIOS 

PERTECENTES À SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL DE 
ALAGOAS 

Identificação da licitante: Razão Social, Endereço, CNPJ, telefone, fax. 
 
 
4.2. ENVELOPE N. º 02 – PROPOSTA TÉCNICA 
 

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – AMGESP/AL 
PROCESSO 2100-1856/2009 - Tomada de Preços N.º AMGESP-001/2013 
DIA 03/06/2013 ÀS 10:00 HORAS 
OBJETO: EM TREINAR, CAPACITAR E CERTIFICAR AGENTES PENITENCIÁRIOS 

PERTECENTES À SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL DE 
ALAGOAS 

Identificação da licitante: Razão Social, Endereço, CNPJ, telefone, fax. 
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4.3. ENVELOPE N. º 03 – PROPOSTA COMERCIAL 
 

ATT.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – AMGESP/AL 
PROCESSO 2100-1856/2009 - Tomada de Preços N.º AMGESP-001/2013 
DIA 03/06/2013 ÀS 10:00 HORAS 
OBJETO: EM TREINAR, CAPACITAR E CERTIFICAR AGENTES PENITENCIÁRIOS 

PERTECENTES À SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL DE 
ALAGOAS 

Identificação da licitante: Razão Social, Endereço, CNPJ, telefone, fax. 
 

CAPÍTULO V - DO REPRESENTANTE LEGAL 
 
5. Cada licitante apresentar-se-á com apenas um representante legal que, 
devidamente munido de credencial, será o único admitido a intervir nas fases do 
procedimento licitatório, respondendo assim, para todos os efeitos, por sua 
representada, devendo ainda, no ato da entrega dos envelopes identificar-se, exibindo 
cédula de identidade. 
 
5.1. Por credenciais entende-se: 
 
a) habilitação do representante mediante instrumento de procuração específica para a 
presente licitação, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, no 
qual declare expressamente ter poderes para a devida outorga; 
 
b) caso seja titular da empresa, apresentar documento que comprove sua capacidade 
de representá-la. 
 
5.2. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não 
inabilitará a licitante, porém, impedirá o seu representante legal, de se manifestar ou 
responder pela mesma. 
 

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
 

6. Poderão participar desta Tomada de Preços, as pessoas jurídicas no ramo 
pertinente ao objeto desta TOMADA DE PREÇOS, bem como possuir os requisitos 
mínimos de qualificação exigidos no Capítulo VII - DA HABILITAÇÃO, e não estejam 
inseridos no item 6.1. desta TOMADA. 
 
6.1. Não poderão participar desta Tomada de Preços, as pessoas jurídicas que se 
enquadrarem em uma ou mais das seguintes situações: 
 
a) que tenha declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  
b) que esteja sob regime de concordata ou falência; 
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c) que esteja suspensa de participar em licitações ou impedida de contratar com o 
Estado de Alagoas; 
d) cujos dirigentes, gerentes e sócios, detentores de 5% (cinco por cento) do capital 
social, responsável e técnicos, sejam dirigentes ou servidores do Estado de Alagoas, 
conforme trata o Art. 9º, incisos II e III, da Lei Federal n.º 8.666/93. 
 
6.1.1. Os impedimentos acaso existentes, deverão ser declarados pela empresa 
proponente, sob pena de responsabilidades administrativas e penais cabíveis, 
conforme legislação vigente. 
 

CAPÍTULO VII - DA HABILITAÇÃO – ENVELOPE Nº 01 
 
7. A Comissão Permanente de Licitação somente aceitará participação de empresa 
especializada, cujo objetivo social, expresso no ato de constituição, especifique 
atividade pertinente e compatível ao objeto desta Tomada de Preços. 
 
7.1. As empresas interessadas em participar desta licitação, deverão promover a sua 
habilitação, mediante a apresentação dos seguintes documentos que deverão constar 
no envelope n.º 01. 
 
7.2. REGULARIDADE JURÍDICA: 
 
7.2.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual; 
 
7.2.2 Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 
7.2.3 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 
prova da diretoria em exercício; 
 
7.3 REGULARIDADE FISCAL E PREVIDENCIÁRIA 
 
7.3.1. Prova de inscrição junto ao cadastro nacional de pessoas jurídicas – CNPJ, do 
Ministério da Fazenda, com situação cadastral ativa. 
 
7.3.2. Prova de inscrição junto ao cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se 
houver, relativo à sede ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, 
compatível com o objeto licitado, no prazo de validade. 
 
7.3.3. Prova de regularidade junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS 
mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos – CND, no prazo de validade. 
 
7.3.4. Comprovação de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS, mediante apresentação do certificado de regularidade do Fundo de 
Garantia - CRF, no prazo de validade. 
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7.3.5. Certidão conjunta negativa de débitos relativos a tributos federais e à divida 
ativa da União, da sede da licitante, no prazo de validade nos termos da portaria 
conjunta PGFN/SRF nº 3 de 22/11/2005, alterada pela portaria conjunta PGFN/SRF nº 
1, de 19/05/2006. 
 
7.3.6. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante, 
quando existir, pertinente ao seu ramo de atividade e relativo aos tributos 
relacionados com o objeto licitado. 
 
7.3.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante, 
relativo aos tributos relacionados com o objeto licitado. 
 
7.3.8 Declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação, sugestão de 
modelo a seguir: 
 
 

 
DECLARAÇÃO 

 
(Nome da Empresa) ________________________________, 
CNPJ nº_______________________, sediada 
__________________________(endereço completo), declara, 
sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 
impeditivos para sua habilitação no processo licitatório, 
modalidade Tomada de Preços nº AMGESP-003/2012, realizado 
pelo Estado de Alagoas, AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA 
GESTÃO DE PROCESSOS, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
 

Local e data 
 

(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel 
timbrado da empresa) 

 
 

 
 
7.3.9. Declaração de que a empresa não utiliza menores de 18 (dezoito) anos para 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos para 
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze anos), em 
conformidade ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, 
sugestão de modelo a seguir:. 
 
 

 
REF.: TOMADA DE PREÇOS N.º AMGESP-001/2013 
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................................., inscrita no CNPJ n°..................., por 
intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade no............................ e do CPF no ........................., 
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 
27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto n. 4.358, de 
05 de setembro de 2002, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição 
de aprendiz ( ) .  
 
Local e data 
 
(Nome e assinatura do responsável pela proponente em papel 
timbrado da empresa) 
 
Observações: se a licitante possuir maiores de 14 anos 
aprendizes deverá declarar essa condição. 

 
 

 
 
7.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 
7.4.1. As licitantes deverão comprovar as exigências estabelecidas nos critérios e 
subcritérios do sistema de pontos de avaliação da Proposta Técnica, nos termos 
dispostos no Anexo II. 
 
7.4.4.1 As licitantes deverão comprovar que o(s) responsável(is) técnicos, na data 
prevista para a entrega da proposta, possui(em) vínculo permanente com a empresa, 
através de contrato de trabalho anotado na Carteira de Trabalho e Previdência Social - 
CTPS, contrato de prestação de serviço, livro ou ficha de registro de empregado, 
contrato social, ata de assembléia ou ato administrativo de nomeação ou designação 
do qual constem a indicação do cargo ou função técnica, o início e a descrição das 
atividades a serem desenvolvidas pelo profissional. 
  
7.4.5. Declaração de que a equipe apresentada na proposta técnica será mantida 
durante toda a vigência do contrato, admitindo-se substituições por profissionais do 
mesmo nível técnico, desde que aprovados previamente pela AMGESP.  
 
7.4.6 As declarações, sujeitas às penas da lei, deverão ser assinadas pelo 
representante legal da empresa, com identificação clara e objetiva de seu subscritor. 
 



 
ESTADO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO PÚBLICA 
AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS - AMGESP 

DIRETORIA TÉCNICA DE LOGÍSTICA – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIFICOS 

 

______________________________________________________________________________________ 
PROCESSO N.º 2100-1856/2009 SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

TOMADA DE PREÇOS N.º AMGESP - 001/2013 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAR, CAPACITAR E CERTIFICAR AGENTES PENITENCIÁRIOS  

7

7.4.7. A AMGESP se reserva o direito de efetuar as diligências que julgar necessárias 
para aferir se a qualificação técnica apresentada atende aos requisitos estabelecidos 
neste Edital e na lei nº 8666/93. 
 
7.4.8 Os atestados e ou certidões deverão ser apresentados no original ou cópia 
autenticada por órgão competente, em papel timbrado do emitente, datados, 
assinados, com identificação clara do órgão (denominação social, CNPJ, telefone e 
endereço) e de seus subscritores.  
 
7.5  QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 
7.5.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem boa situação financeira da 
empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizados por índices oficiais quando encerrados por mais de 3 (três) meses da 
data da apresentação da proposta. 
 
7.5.1.1. Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a 1 (um) ano, o 
balanço anual será substituído por balanço parcial (provisório ou balancete) e 
demonstrações contábeis, relativos ao período de seu funcionamento. 
 
7.5.1.2. A análise da capacitação econômico-financeira será efetuada a partir das 
informações contábeis acima requeridas e referenciadas nos índices a seguir, com 
aplicação das seguintes fórmulas:  
                    
Índice de Liquidez Geral  -  ILG = 
 
                   AC + RLP = Maior ou igual a 1 
                   PC + ELP 
 
                   Onde: AC = Ativo Circulante 
                              PC = Passivo Circulante 
                              RLP = Realizável a Longo Prazo 
                              ELP = Exigível a Longo Prazo     
 
    
7.5.2. Prova de capital social realizado e integralizado de, no mínimo, R$ 50.000,00 
(cinqüenta mil Reais) devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de 
sociedade empresária, ou no registro cível das pessoas jurídicas, em se tratando de 
sociedade simples. Até a data de abertura do certame será levado em consideração, 
para análise, o capital social registrado até o mês de apresentação da proposta, na 
forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 
 
7.5.3. Certidão negativa de pedido de falência, concordata ou recuperação judicial ou 
extrajudicial, emitida pelo distribuidor com jurisdição na sede da pessoa jurídica, 
expedida há, no máximo, 60 (sessenta) dias a contar da data fixada para o 
recebimento das propostas.  
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7.5.3.1. No caso de sociedade simples não registrada na Junta Comercial, deverá ser 
apresentada certidão negativa do distribuidor cível com jurisdição na sede da licitante. 
Deverão constar esclarecimentos sobre as ações porventura existentes, através de 
certidão de objeto e pé. 
 
7.5.4. Os documentos de habilitação deverão ser numerados e rubricados e poderão 
ser apresentados no original ou em copias autenticadas. 
 
7.5.5. Todos os documentos expedidos pela sociedade deverão ser subscritos por seu 
representante legal. 
 
 

CAPÍTULO VIII - DA PROPOSTA TÉCNICA – ENVELOPE Nº 02 
 
8.1. O envelope n. º 02, referente à Proposta Técnica, conterá o seguinte: 
 
8.1.1. Proposta Técnica que deverá ser apresentada em papel timbrado da licitante, 
datilografada ou editorada por processamento eletrônico de dados, contendo termo de 
abertura e de encerramento, numerada, rubricada e assinada, devendo especificar, 
com clareza, os fatores Experiência e Qualificação Técnica da Equipe da licitante, 
conforme especificado no ANEXO II; 
 
8.1.1.1. As informações a serem prestadas para efeito de avaliação técnica 
(pontuações) deverão ser declaradas, nos termos do ANEXO II desta Tomada de 
Preços, que especificará, de maneira clara, o Fator Experiência (itens 1.a, 1.b, 1.c e 
1.d) e o Fator Qualificação Técnica da Equipe (itens 2.a e 2.b). 
 
8.1.2. Relação dos profissionais da equipe técnica em ordem alfabética, com indicação 
do respectivo tempo de atuação. 
 
8.1.3. A relação dos técnicos deverá estar acompanhada de comprovação de vínculo 
permanente com a empresa, através de contrato de trabalho anotado na Carteira de 
Trabalho e Previdência Social - CTPS, contrato de prestação de serviço, livro ou ficha 
de registro de empregado, contrato social, ata de assembléia ou ato administrativo de 
nomeação ou designação do qual constem a indicação do cargo ou função técnica, o 
início e a descrição das atividades a serem desenvolvidas pelo profissional. 
 
(foi retirado um item e modificada a numeração) 
 
8.2. A Comissão Permanente de Licitação se reserva o direito de rejeitar proposta que 
contiver divergência nas condições básicas de fornecimento indicadas nos documentos 
desta licitação, bem como a que não oferecer informações suficientes para identificar 
e qualificar adequadamente o objeto proposto. 
 
8.3. As propostas técnicas serão analisadas pela Comissão Permanente de Licitação, 
que procederá à apreciação das mesmas. 
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8.4. Os atestados de capacidade técnica das licitantes estrangeiras, deverão ser 
traduzidos e consularizados. 
 

CAPÍTULO IX - DA PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 03 
 
9. A proposta comercial (Envelope nº 03) será claramente formalizada, apresentada 
em via única, impressa em papel timbrado da licitante, não contendo emendas, 
rasuras ou entrelinhas, em idioma português, ressalvando-se as expressões técnicas 
de uso corrente. Será, ainda, rubricada em todas as suas folhas, devidamente 
assinada, e conterá as seguintes informações e documentos: 

  
9.1Razão Social, CNPJ, CEP, endereço atual, banco, agência e número da conta - 
corrente do licitante, para efeito da emissão de nota de empenho e respectivo 
pagamento; 
 
9.2 Cronograma de etapas e de pagamentos.  
 
9.3. Somente será aceita a cotação em moeda nacional, em algarismos e também, 
por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, desprezando-se 
qualquer valor além do centavo, e os preços propostos serão de exclusiva e total 
responsabilidade das licitantes, não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear 
qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 
 
9.4. As propostas que não estiverem cotadas em moeda corrente brasileira estarão 
automaticamente desclassificadas. 
 
9.5. A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as 
condições estabelecidas neste Edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de 
todas as exigências nele contidas. 
 
9.6. A proposta que não atender a todas as condições da licitação quer por omissão, 
quer por discordância, será desconsiderada. 
 

CAPÍTULO X – DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS 
10. A presente licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 
procedimentos: 
10.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos licitantes e demais 
pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão Permanente de Licitação receberá, 
em envelopes distintos e devidamente lacrados, os documentos exigidos para o 
credenciamento, a habilitação e propostas. 
 
10.2. Após o credenciamento, serão abertos primeiramente os envelopes contendo a 
documentação de habilitação. 
 
10.3. Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue necessário, poderá suspender 
a reunião para análise da documentação de habilitação, e se julgar necessário, 
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realizar diligências e consultas, marcando nova data e horário para prosseguimento 
dos trabalhos, comunicando, oportunamente, sua decisão às licitantes. 
 
10.4. Os documentos constantes do envelope “Habilitação”, serão rubricados por 
todas as licitantes, com representante legal presente à reunião para a licitação, e 
pelos membros da Comissão Permanente de Licitação, permitindo-se aos 
interessados, o exame desta documentação, apenas na presença dos demais reunidos 
e durante a realização da mesma sessão. 
 
10.5. Ocorrendo a hipótese prevista no subitem 10.3., todos os envelopes que 
contenham as propostas, devidamente lacrados, deverão ser rubricados pela 
Comissão Permanente de Licitação e licitantes presentes, ficando em poder daquela 
até que seja decidida a Habilitação. 
 
10.6. A Comissão Permanente de Licitação manterá em seu poder os envelopes 
contendo as propostas das empresas inabilitadas, devidamente lacrados e rubricados, 
até o término do período recursal, de que trata o inciso I, art.109, da Lei n.º 
8.666/93. 
 
10.7. O resultado da “Habilitação” será comunicado aos licitantes após o 
encerramento dessa primeira fase dos trabalhos, o que poderá ocorrer por 
comunicação direta na mesma data da abertura dos respectivos envelopes, caso 
contrário através de publicação na Imprensa Oficial. 
 
10.8. Havendo renúncia expressa de todos os licitantes a qualquer recurso contra o 
julgamento da “Habilitação”, passar-se-á ao procedimento de julgamento das 
“Propostas Técnicas”, caso contrário, a Comissão Permanente de Licitação marcará 
nova data para sua abertura. 
 
10.9. Iniciada a sessão para abertura das Propostas Técnicas, a Comissão, 
inicialmente, devolverá os envelopes de n.º 2 - Proposta Técnica e de n.º 3 - Proposta 
Comercial, devidamente lacrados e rubricados, às interessadas inabilitadas e, dando 
continuidade, abrirá os envelopes de n.º 2 - Proposta Técnica e rubricará os 
documentos neles contidos, facultando o exame das propostas aos representantes das 
empresas, que rubricarão suas folhas, permanecendo lacrados os envelopes de n. º 
03 - Proposta Comercial; 
 
10.10. Uma vez rubricados os documentos dos envelopes de Proposta Técnica, o 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação procederá à análise e julgamento 
das propostas, podendo também encerrará a sessão, lavrando-se a respectiva Ata, de 
modo que sejam analisadas detalhadamente e julgadas estas propostas; 
 
10.11 O resultado, constituído da relação das licitantes qualificadas na fase de 
julgamento das Propostas Técnicas, caso a sessão seja suspensa, será divulgado e 
publicado na Imprensa Oficial, bem como o local e a data da nova fase; 
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10.12. Iniciada a sessão para abertura das Propostas Comerciais, o Presidente da 
Comissão devolverá o envelope de n. º 03, devidamente lacrado e rubricado, à(s) 
interessada(s) desclassificada(s) e, em seguida, abrirá os envelopes daquelas que 
obtiveram classificação. 
 
10.13. A Comissão rubricará os documentos das Propostas Comerciais e facultará o 
exame das mesmas às interessadas que também rubricarão suas folhas; analisadas 
as Propostas, o resultado, compreendendo a relação ordenada das licitantes 
classificadas, será posteriormente divulgado e publicado na Imprensa Oficial. 
 
10.14. É facultada a Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, não sendo aceito inclusão de qualquer documento ou informação após a 
hora prevista para recebimento dos envelopes. 
 
10.15. Qualquer licitante, através de seu representante legal, poderá fazer constar em 
ata seus reclames, ficando a critério dos membros da Comissão Permanente de 
Licitação considerá-lo ou não, não possuindo efeito de recurso, que tem seu próprio 
procedimento. 
 
10.16. Ocorrendo a desclassificação de todos os licitantes ou a inabilitação de todas as 
propostas a Administração poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis para a 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas 
referidas. 
 
10.17. Quando da reunião para recebimento e abertura dos documentos de 
habilitação e propostas surgirem impugnações, recursos e/ou qualquer fato anormal, 
serão lavradas atas circunstanciadas, que mencionarão todas as licitantes, as 
reclamações e impugnações feitas, bem como as demais ocorrências que interessem 
ao julgamento da licitação, cujas atas, serão assinadas pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e por todas as licitantes presentes. 
 
10.18. Serão desconsideradas as declarações feitas posteriormente, que não sejam 
sob a forma de recurso. 
 
10.19. Depois da hora marcada, nenhum documento ou proposta será aceito pela 
Comissão Permanente de Licitação. 
 

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO 
 
11.1. As propostas serão avaliadas e julgadas mediante os resultados dos critérios de 
avaliação da proposta técnica (Anexo II) e proposta de comercial (Anexo III) 
estabelecidos neste documento, sendo a Nota de Classificação Final (NC) obtida pela 
aplicação das seguintes fórmulas de cálculos: 
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11.2. O critério de julgamento será o de “Técnica e Preço”, sendo considerada 

vencedora, a licitante que obtiver maior número de pontos, numa escala de 0 a 100, 

atribuindo-se: 

 
a) Para o Índice Técnico: IT - 50 pontos (fator de ponderação) 

b) Para o Índice de Preço IP - 50 pontos (fator de ponderação) 

 
11.3. Na Avaliação Final aplicar-se-á a seguinte fórmula: 

 
)5()5( IPxITxAF   

 
Onde, AF=Avaliação Final; IT=Índice Técnico; IP=Índice de Preço; 5=Peso (50%) 

 
11.4. Será declarada vencedora a empresa proponente que obtiver maior nota de 
avaliação final (AF). 
 
11.5. O resultado do julgamento das propostas será apresentado através de 
publicação no Diário Oficial do Estado de Alagoas. 
 
11.6. No caso de empate entre duas ou mais propostas e após obedecido o disposto 
no §2º, incisos II e IV do art. 3º e § 2º do artigo 45, da Lei n.º 8.666/93, a 
classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todas 
as licitantes serão convocadas, vedado qualquer outro processo. 
 
11.7. Ocorrendo discordância entre o valor numérico e por extenso contido na 
proposta, prevalecerá este último. 
 

CAPÍTULO XII - DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
12. A competência para homologação e adjudicação desta licitação, será do 
Governador do Estado. 
  

CAPÍTULO XIII - DA CONTRATAÇÃO 
13. A licitante vencedora deverá assinar o Contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
contados a partir da intimação para celebração do referido instrumento, conforme 
minuta. 
13.1. Farão parte integrante do instrumento contratual todos os elementos 
apresentados pela licitante vencedora que tenham servido de base à licitação, bem 
como as condições estabelecidas nesta Tomada de Preços e seus anexos. 
 
13.2. A minuta do contrato é parte integrante deste Edital. 
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CAPÍTULO XIV - DO PRAZO DE VIGÊNCIA 
 
14. O prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir de 
publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado. 
 
Foi modificada a redação do 14.1, e suprimido o 14.2. 
 

CAPÍTULO XV - DO PREÇO E REAJUSTE 
 
15. Os preços contratados em razão desta licitação serão fixos e irreajustáveis 
durante a vigência contratual. 
 

CAPÍTULO XVI - DO PAGAMENTO 
 
16.1 Os serviços prestados deverão ser computados por etapas entregues e aceitas 
pelo, com o atesto do gestor da contratação, para o efetivo pagamento em até 20 
(vinte) dias. 
 
16.2 O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-
se adimplente com a Fazenda Pública Estadual. 
 
16.3 Nenhum pagamento será feito sem que a CONTRATADA apresente certidão 
negativa atualizada de débitos junto à Fazenda Estadual e tenha recolhido o valor de 
multa eventualmente aplicada. 
 
16.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de não receber os materiais que não 
estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações 
estipuladas neste instrumento contratual, ficando suspenso o pagamento da Nota 
Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções. 
 
16.5. A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para o 
pagamento da obrigação. 
 
16.6. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA. 
 
16.6.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa será comunicada 
à CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas 
saneadoras. 
 
16.6.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização 
da situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para a 
CONTRATANTE. 
 
16.7. Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário em conta corrente 
da CONTRATADA, Banco XXXXXX, agência XXXXXXX, conta corrente n.º XXXXXX. 
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16.8. Caso a CONTRATADA não apresente a certidão exigida no item 16.3., ou seja, 
verificada, a qualquer tempo, a irregularidade fiscal, o pagamento devido será 
suspenso. 
 

CAPÍTULO XVII - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. As licitantes ou contratadas que, por qualquer forma, não cumprirem as normas 
de licitação ou dos contratos celebrados estão sujeitas às seguintes sanções, 
assegurados o contraditório e ampla defesa, nos termos do Decreto Estadual nº 
4.054/2008:  
 
17.1.1. advertência; 
 
17.1.2. multa;  
 
17.1.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar;  
 
17.1.4. descredenciamento ou proibição de credenciamento no sistema de 
cadastramento de fornecedores;  
 
17.1.5. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.  
 
17.2. As sanções previstas nos subitens 17.1.1., 17.1.3., 17.1.4. e 17.1.5. deste 
Edital poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa. 
 
17.3. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não 
cumprimento das normas de licitação ou dos contratos celebrados.  
 
17.4. A multa aplicável será de:  
 
17.4.1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de 
material, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 
9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso; 
 
17.4.2. 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega 
de material, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à 
parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão interessado, quando 
o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;  
 
17.4.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados 
sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação das 
multas previstas nos subitens 17.4.1 e 17.4.2.;  
 
17.4.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido em entregar total ou 
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parcialmente o material, calculados sobre o valor correspondente à parte 
inadimplente;  
 
17.4.5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total 
do contrato ou da Nota de Empenho;  
 
17.4.6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do 
contrato, exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do 
contrato ou da Nota de Empenho.  
 
17.5. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá a licitante ou contratada pela sua diferença, devidamente 
atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, a qual será 
descontada dos pagamentos eventualmente a ela devidos ou cobrada judicialmente.  
 
17.6. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a 
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material, se dia de 
expediente normal no órgão interessado, ou do primeiro dia útil seguinte.  
 
17.7. A multa poderá ser aplicada juntamente com outras sanções segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida, desde que observado o princípio da 
proporcionalidade.  
 
17.8. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso injustificado na entrega de material, a Nota 
de Empenho ou contrato deverá ser cancelada ou rescindido, exceto se houver 
justificado interesse público em manter a avença, hipótese em que será aplicada 
multa.  
 
17.9. A suspensão e o impedimento são sanções administrativas que 
temporariamente obstam a participação em licitação e a contratação, sendo aplicadas 
nos seguintes prazos e hipóteses:  
 
17.9.1.- por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo da Advertência, a licitante 
ou contratada permanecer inadimplente;  
 
17.9.2 - por até 12 (doze) meses, quando a licitante ou contratada ensejar o 
retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou 
cometer fraude fiscal; e 
 
17.9.3 - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante ou contratada:  
 
17.9.3.1. apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas 
licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem indevida;  
 
17.9.3.2. praticar atos ilegais ou imorais visando frustrar os objetivos da licitação ou 
da contratação; ou  
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17.9.3.3. for multada, e não efetuar o pagamento.  
 
17.10. O descredenciamento ou a proibição de credenciamento no sistema de 
cadastramento de fornecedores são sanções administrativas acessórias à aplicação de 
suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar, sendo 
aplicadas por igual período.  
 
17.11. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada à vista dos 
motivos informados na instrução processual, podendo a reabilitação ser requerida 
após 2 (dois) anos de sua aplicação.  
 
17.11.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar permanecerá em vigor 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, a qual 
será concedida sempre que a contratada ressarcir os prejuízos resultantes da sua 
conduta e depois de decorrido o prazo das sanções de suspensão e impedimento 
aplicadas. 

  
CAPÍTULO XVIII - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 
18. Das decisões proferidas pela Administração caberá: 
 
18.1. Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato ou da 
abertura da licitação, nos casos de: 
 
a) Habilitação ou inabilitação da licitante; 
b) Julgamento das propostas; 
c) Anulação ou revogação da licitação; 
d) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa. 
 
18.2. Representação, ao presidente da AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE 
PROCESSOS AMGESP, no prazo de 02(dois) dias úteis contados da intimação da 
decisão relacionada com o objeto da licitação, de que não caiba recurso hierárquico. 
 
18.3. Pedido de reconsideração de decisão ao presidente da AGÊNCIA DE 
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS AMGESP, no caso de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 
(dez) dias úteis da intimação do ato. 
 
18.4. O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do subitem 18.1., terá efeito 
suspensivo, devendo ser comunicado às demais licitantes, que poderão impugná-lo no 
prazo de 02(dois) dias úteis. 
 
18.5. O recurso será dirigido ao ao presidente da AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA 
GESTÃO DE PROCESSOS AMGESP, por intermédio do Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, o qual poderá reconsiderar a sua decisão em 05 (cinco) dias 



 
ESTADO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO PÚBLICA 
AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS - AMGESP 

DIRETORIA TÉCNICA DE LOGÍSTICA – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIFICOS 

 

______________________________________________________________________________________ 
PROCESSO N.º 2100-1856/2009 SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

TOMADA DE PREÇOS N.º AMGESP - 001/2013 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAR, CAPACITAR E CERTIFICAR AGENTES PENITENCIÁRIOS  

17

úteis, ou fazê-lo subir, devidamente instruído, no mesmo prazo, para julgamento 
superior, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
 
18.6. É vedado à licitante a utilização de recurso ou de impugnações com expediente 
meramente protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da licitação. 
 
18.6.1. Identificado tal comportamento, poderá a Comissão de Permanente de 
Licitação arquivar sumariamente os expedientes ou, se for o caso, propor ao autor as 
aplicações das sanções cabíveis. 
 
18.7. Os recursos interpostos fora de prazo não serão conhecidos. 
 

CAPÍTULO IXX - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
19. Os recursos para pagamento dos serviços objeto desta contratação ocorrerá por 
conta do Programa de Trabalho 06.128.0233.1062.0000, PTRES 190017, PI 003136, 
Elemento de Despesa 33.90.39– Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica; Fonte de 
Recurso 110 e 100, recursos ordinários do orçamento vigente. 
 

CAPÍTULO XX – DA FISCALIZAÇÃO 
 
8.1. A execução do objeto desta licitação será acompanhada e fiscalizada pelo Sr. 
(...nome, cargo, emprego ou função, lotação e matrícula funcional...), designado 
Gestor . 
 
8.2. O gestor do contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: expedir Ordens 
de Execução de Serviço; proceder ao acompanhamento técnico da execução dos 
serviços; fiscalizar a execução do contrato quanto à qualidade desejada; comunicar à 
CONTRATADA o descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários 
ao seu correto cumprimento; solicitar ao CONTRATANTE a aplicação de penalidades 
por descumprimento de cláusula contratual; fornecer atestados de capacidade técnica 
quando solicitado, desde que atendidas às obrigações contratuais; atestar as notas 
fiscais para efeito de pagamentos; recusar os serviços cuja execução não se verifique 
perfeita, visto em desacordo com especificações discriminadas no Anexo I deste edital 
e solicitar sua reparação, correção, remoção, reconstrução ou substituição, no total ou 
em parte; solicitar à CONTRATADA e a seu preposto todas as providências necessárias 
à boa execução dos serviços. 
 

CAPÍTULO XXI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
21. Durante o procedimento licitatório toda a documentação será entregue 
pessoalmente pelo representante credenciado da empresa, conforme o estabelecido 
no Capítulo III desta Tomada de Preços. 
 
21.1. Após formalizada a entrega da documentação e proposta, não serão permitidos 
quaisquer adendos, acréscimos ou retificações aos mesmos. 
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21.2. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração e/ou 
apresentação de documentação relativa a presente Tomada de Preços. 
 
21.3. As licitantes deverão cumprir fielmente as prescrições desta Tomada de Preços, 
cuja inobservância constitui motivo de invalidação irreversível das respectivas 
propostas. 
 
22.4. Não serão admitidos consórcios, associações, cessão ou transferência, fusão 
cisão ou incorporação para o fornecimento relativo a esta licitação. 
 
22.5. Poderão ser solicitados às licitantes, informações, documentos ou 
esclarecimentos complementares, a critério da Comissão Permanente de Licitação. 
 
22.6. A presente licitação poderá ser revogada, por razões de interesse público, ou 
anulada, por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos 
do art. 49, da Lei Federal n. º 8.666/93, não cabendo às licitantes direito à 
indenização. 
 
22.7. Não será classificada a licitante que por inadimplência tenha dado causa à 
rescisão de contrato anteriormente celebrado com o Estado de Alagoas e a qual tenha 
sido aplicada qualquer das penas previstas no art. 87, incisos III e IV, da Lei Federal 
n.º 8.666/93, enquanto perdurarem os motivos determinantes da aplicação da 
penalidade ou até que seja promovida a sua reabilitação. 
 
22.8. No caso de necessidade de alteração deste Edital, antes do dia e hora marcados 
para a abertura das propostas, haverá divulgação utilizando-se dos mesmos meios 
empregados em relação ao texto original, reabrindo-se o prazo inicial entre a 
divulgação e a realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a 
formulação da proposta. 
 
22.9. Qualquer dúvida ou informação sobre a presente licitação, poderá ser 
esclarecida por telefone, (82) 3315-1876/3315-3092, por fax, (82) 3315-7246, ou por 
escrito, à Comissão Permanente de Licitação até 48 (quarenta e oito) horas antes da 
abertura das propostas. 
 
22.9.1. No prazo previsto, poderão ser feitas impugnações a quaisquer exigências 
previstas na presente TOMADA DE PREÇOS. 
 
22.10. A participação da licitante implica na aceitação plena de todos os termos desta 
Tomada de Preços, independentemente de menção diversa em sua proposta. 
 
22.11. Os envelopes “02” e “03” da licitante inabilitada, não retirado pelo 
representante da interessada na data da abertura das demais propostas, ficará em 
poder da Comissão Permanente de Licitação, devidamente lacrado, à disposição da 
empresa durante 10 (dez) dias corridos, a contar da citada data. 
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22.11.1. Findo este prazo, será providenciada a remessa do mesmo à licitante 
interessada, através dos Correios, adotando-se as precauções de praxe. 
 
22.12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação, 
podendo relevar omissões meramente formais, desde que não reste infringido o 
princípio de vinculação a este Edital. 
 
22.13. Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da presente Tomada de Preços, será 
competente o Foro da Comarca de Maceió, Capital do Estado de Alagoas. 
 
22.14. Sob pena de inabilitação ou desclassificação, os documentos apresentados, 
deverão estar datados dos últimos sessenta (60) dias até a data de recebimento dos 
envelopes, quando não contiver prazo de validade estabelecido pelo órgão 
competente expedidor, inclusive os atestados de capacidade técnica. 
 
22.15 Fazem parte integrante deste Edital: 
 
ANEXO I ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
ANEXO II CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
ANEXO III PROPOSTA COMERCIAL 
ANEXO IV MINUTA DO CONTRATO 
ANEXO V  MODELO DO CURRÍCULUM VITAE 
 
 

Maceió,      de          de 2013. 
 
 

                                           Emília Harumi Andrade Kishishita 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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ANEXO I 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº AMGESP – 001/2013 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM TREINAR, CAPACITAR E CERTIFICAR AGENTES PENITENCIÁRIOS 

PERTECENTES À SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL DE ALAGOAS 
 

ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. REQUISITANTE: Carlos Thiago Barros Calheiros Pedrosa  – Responsável técnico pela execução do 

Convênio MJ nº 040/2008. 
 

2. OBJETIVO GERAL 
 

Este Termo de Referência tem por objetivo a contratação de pessoa jurídica para treinar, 
capacitar e certificar Agentes Penitenciários do Estado de Alagoas pertencentes à 
Superintendência Geral de Administração Penitenciária - SGAP, conforme as condições e 
especificações constantes deste termo de referência, para atender as necessidades, no âmbito do 
Convênio MJ/Nº 040/2008 – Projeto de Capacitação de Agentes Penitenciários em Alagoas. 
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

O Curso de capacitação de Agentes Penitenciários visa à formação do profissional para a 
necessária competência: 
 
 Zelar pela disciplina e segurança dos presos, evitando fugas e conflitos; 

 Fiscalizar o comportamento da população carcerária, observando os regulamentos e normas em 

vigor; 

 Providenciar a necessária assistência aos presos, em caso de emergência; 

 Fiscalizar a entrada e saída de pessoas e veículos das Unidades Prisionais; 

 Verificar as condições de segurança da Unidade; 

 Elaborar relatório das condições da Unidade; 

 Fazer triagem de presos de acordo com a Lei de Execução Penal; 

 Conduzir e acompanhar, em custódia, os presos entre as Unidades Prisionais integradas do 

Complexo Penitenciário do Estado de Alagoas e, em casos emergenciais, aos deslocamentos para 

fora do referido Complexo Penitenciário, com o auxílio da Polícia Militar, para melhor segurança do 

trabalho; 
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 Realizar trabalhos em grupos e individuais com o objetivo de instruir os presidiários, neles incluindo 

hábitos de higiene e boas maneiras; 

 Encaminhar solicitações de assistência médica, jurídica, social e material do preso; 

 Articular-se com a autoridade competente, objetivando o melhor cumprimento das normas e rotinas 

de segurança; 

 Desenvolver atividades que visem à ressocialização do preso; 

 Programar atividades de formação cívica, ética, social, religiosa, cultural e profissional do preso; 

 Desenvolver ações com vistas ao despertar no preso o senso de responsabilidade, dedicação no 

cumprimento dos deveres sociais, profissionais e familiares; 

 Executar outras atividades correlatas. 

 Adquirir conhecimentos teóricos e práticos, possibilitando ao aluno reflexão crítica de seu papel 

profissional e a melhor compressão da realidade profissional, de modo a relacionar teoria à prática 

institucional, através das experiências adquiridas nas rotinas do trabalho. 

 Possibilitar ao agente penitenciário a integração com a realidade do Sistema Prisional, situando-o no 

atual contexto organizacional, relacionando suas atividades técnico-disciplinares com as técnico-

recuperacionais. 

 

4. JUSTIFICATIVA 
 

Atender ao Plano de Trabalho do Convênio MJ nº 040/2008 que trata da Capacitação de 
Agentes Penitenciários do Estado de Alagoas, celebrado entre a União e a Secretaria de Estado da 
Defesa Social. 

 

5. METODOLOGIA DE TRABALHO 
 
5.1. Metodologia 
 

A capacitação para agente penitenciário terá, em seu conjunto, metodologias, ativo-
participativas, com aulas expositivas e dialogadas, atividades em grupos e individuais para a facilitação 
do aprendizado. 
 

Serão adotadas técnicas estimuladoras de aprendizagem, para assimilação do conteúdo das 
disciplinas teóricas e relacionadas com a experiência prática institucional. 
 

Para melhor esclarecer, técnicas e atividades planejadas facilitadoras de aprendizagem serão 
utilizadas a forma presencial com: 
 

 Exposição dialogada; 
 Estudos dirigidos; 
 Leitura de livros, textos, jornais e revistas; 
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 Dinâmicas de grupo dramatização de experiências; 
 Trabalhos sobre diversos temas, como responsabilidade social; 
 No curso – Uso da arma de fogo - uso de quatro tipos de armamento - pistola .40/25 tiros por 

aluno, revólver calibre 38/25 tiros por aluno, espingarda calibre 12/ 10 tiros por aluno e rifle 
calibre 38/25 tiros por aluno. 
 
A avaliação dos alunos será através de sua participação durante os cursos, onde se verificará a 

aplicação das técnicas ministradas e o conteúdo teórico dos conhecimentos transmitidos. Será 
considerado aprovado, aquele que obtiver nota igual ou superior a 5,0 (cinco) e frequência de 
participação nas aulas igual ou superior a 80%. Todos os alunos aprovados receberão o certificado pela 
conclusão de curso. 
 

Para a realização dos cursos, haverá a disponibilização de salas de aula, tatame (para aulas de 
defesa pessoal) e stand de tiro por parte da Secretaria de Estado da Defesa Social – SEDS, a 
Instituição de Ensino a ser contratada deverá disponibilizar todo o material didático que se fizer 
necessário. 

 
5.1.1. Métodos e Processos de Ensino 

 
O ensino relativo às atividades de classe deve ser objetivo, contínuo, gradual e sucessivo no 

âmbito de cada matéria. Deverá ser conduzido de modo que: 
 

1) A teoria abranja as ações da vida real; 
2) A prática se traduza em aplicação de real utilidade, em face dos objetivos educacionais 

enfocados; 
3) Exista correlação entre a teoria e a prática; 
4) Haja sequência lógica na enumeração e exposição dos assuntos de cada matéria; 
5) Na execução dos programas, sejam utilizados no ensino de acordo com as matérias ou assuntos 

dos diversos procedimentos didáticos: 
 
 Aula Expositiva (AE) 
 Conferência (Cn) 
 Debate (Db) 
 Demonstração (Dm) 
 Discussão Dirigida (DD) 
 Estudo Dirigido (ED) 
 Estudo de Caso (EC) 
 Painel (Pn) 
 Palestra (Pl) 
 Resolução de Problemas (RPb) 
 Seminário (Sm) 
 Trabalho em Grupo (TG) 

 
5.1.2. Atividades Docentes 

 
Na condução das aulas, os professores e instrutores deverão orientar suas atividades de forma a: 
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1) Manter os alunos permanentemente incentivados, lançando mão de todos os recursos disponíveis, 
para tanto, deverão ter em mente os métodos e processos previstos neste Plano. Ainda, 
conscientizarem-se de que são fundamentais quatro fontes incentivadoras: 
 

  (1) a própria matéria de ensino; 
  (2) a didática utilizada pelo professor; 
  (3) os modernos recursos audiovisuais; 
  (4) a personalidade do docente. 
 
2) Estabelecer a cooperação sincera e honesta dos alunos entre si e com o professor; 
 
3) Habituar os alunos a pedir esclarecimento sobre assuntos ministrados durante a aula; 
 
4) Incutir e desenvolver hábitos de trabalho mental de atenção e reflexão assim como espírito de  
ordem e método de análise e síntese; 
5) Utilizar todos os recursos com clareza e precisão de linguagem para bem se fazer compreender; 
 
6) Estimular a dedicação ao trabalho e desenvolver a confiança no esforço pessoal; 
 
7) Orientar o aluno quanto à técnica mais apropriada para o estudo da matéria; 
 
8) Verificar constantemente a aprendizagem dos alunos, de modo que se possa aquilatar se há ou  
não indispensável fixação dos pontos essenciais de cada assunto ensinado; 
 
9) Estimular a cooperação entre os alunos, através de trabalho em grupo; 
 
10) Incentivar pesquisa em todas as áreas e fases do ensino. 

 
5.2. Cursos e Grade Curricular 

 
Etapa 1 – Curso de Administração Penitenciária  
 
 Administração Penitenciária 

Disciplinas e Tempo 
de Execução por 
Docente: 

Noções Constitucionais e do Sistema Penitenciário - 02h/aula 
Corregedoria Penitenciária - 02h/aula 
Administração material e financeira- 06h/Aula 
Administração de pessoal- 04h/Aula 
Casas prisionais - 06h/Aula 

Objetivo: Familiarizar o servidor com os objetivos, competências, Organograma e 
fluxograma da Intendência Geral do Sistema Penitenciário. 

Desenvolvimento 
Metodológico: Aulas expositivas de caráter teórico, discussão em grupo e seminários. 

Quantidade de 
docentes – por 
disciplina: 

01 (constante no item 5.3 - Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Nº de turmas por 
docente 01 (constante no item 5.3 - Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Carga 
Horária/Etapa: 20h/aula 

Modalidade: Capacitação 
Avaliação: De forma afetiva; 
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a) Observação do desempenho e interesse dos alunos nas discussões, e convívio 
nos trabalhos em grupo. 
De forma cognitiva; 
a) Avaliação diagnóstica através de teste de sondagem para superação das 
dificuldades apresentadas, tendo como meta o planejamento do conteúdo didático 
pedagógico. 
 b) Avaliação somativa através de testes objetivos ou subjetivos. 
De forma psicomotora; 
a) Desenvolvimento para aptidão física e desempenho para realização do tiro com 
arma de fogo. 
E seus critérios; 
a) A nota será de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 
b) Média 5,0 (cinco) em cada disciplina, assim como a freqüência mínima de 80% 
(oitenta por cento) das aulas ministradas em cada disciplina. 
c) A freqüência será controlada através de diário de classe, pelo núcleo de Ensino 
e conforma dispõe o plano de curso. 
d) A avaliação somativa será aplicada após o cumprimento da carga horária de 
cada disciplina.  
e) Nas disciplinas que tem carga horária igual ou superior a 20 horas/aula, será 
aplicada a critério do professor, mais de uma avaliação. Ex. além da avaliação 
somativa poderão ser realizados trabalhos em grupos ou individuais. 
f) É vedada a dispensa de qualquer disciplina.  

 
Etapa 2 – Curso de Algemagem e Revista 
 
 Algemagem e Revista 
Disciplinas e Tempo 
de Execução por 
Docente: 

Conteúdos específicos para Algemagem e revista Básica - 20h/aula 

Conteúdos específicos para Algemagem e revista Avançado - 20h/aula 

Objetivo: Desenvolver no agente através do treinamento a redução do grau de emoção e 
principalmente descontrole ante uma ação que ponha em risco a vida do agente. 

Desenvolvimento 
Metodológico: 

Explanações e exposições do conteúdo a ser ministrado, uso intensivo de 
exemplos empíricos e simulações. Aulas expositivas, aulas práticas com todos os 
alunos, treinando todos os tipos de procedimentos, estudos de casos e 
demonstrações. Treinamento supervisionado dentro de estabelecimentos 
prisionais. 

Quantidade de 
docentes – por 
disciplina: 

02 (constante no item 5.3 - Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Nº de turmas por 
docente 02 (constante no item 5.3 - Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Carga 
Horária/Etapa: 40h/aula 

Modalidade: Capacitação 

Avaliação: 

De forma afetiva; 
a) Observação do desempenho e interesse dos alunos nas discussões, e convívio 
nos trabalhos em grupo. 
De forma cognitiva; 
a) Avaliação diagnóstica através de teste de sondagem para superação das 
dificuldades apresentadas, tendo como meta o planejamento do conteúdo didático 
pedagógico. 
 b) Avaliação somativa através de testes objetivos ou subjetivos. 
De forma psicomotora; 
a) Desenvolvimento para aptidão física e desempenho para realização do tiro com 
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arma de fogo. 
E seus critérios; 
a) A nota será de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 
b) Média 5,0 (cinco) em cada disciplina, assim como a freqüência mínima de 80% 
(oitenta por cento) das aulas ministradas em cada disciplina. 
c) A freqüência será controlada através de diário de classe, pelo núcleo de Ensino 
e conforma dispõe o plano de curso. 
d) A avaliação somativa será aplicada após o cumprimento da carga horária de 
cada disciplina.  
e) Nas disciplinas que tem carga horária igual ou superior a 20 horas/aula, será 
aplicada a critério do professor, mais de uma avaliação. Ex. além da avaliação 
somativa poderão ser realizados trabalhos em grupos ou individuais. 
f) É vedada a dispensa de qualquer disciplina.  

 
Etapa 3 – Curso de Defesa Pessoal 
 
 Defesa Pessoal 
Disciplinas e Tempo 
de Execução por 
Docente: 

Conteúdos específicos para defesa pessoal - 20h/aula 
Defesa de ataques sequências - 10h/aula 
Processos de controle e técnicas de condução de presos - 10h/aula 

Objetivo: Garantir a defesa do policial e/ou de terceiros que estejam sendo vitimas de 
ofensas físicas. 

Desenvolvimento 
Metodológico: 

Uso intensivo de exemplos empíricos e simulações. Aulas expositivas, aulas 
práticas, seminários, estudos de casos, demonstrações. 

Quantidade de 
docentes – por 
disciplina: 

02 (constante no item 5.3 - Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Nº de turmas por 
docente 02 (constante no item 5.3 - Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Carga 
Horária/Etapa: 40h/aula 

Modalidade: Capacitação 

Avaliação: 

De forma afetiva; 
a) Observação do desempenho e interesse dos alunos nas discussões, e convívio 
nos trabalhos em grupo. 
De forma cognitiva; 
a) Avaliação diagnóstica através de teste de sondagem para superação das 
dificuldades apresentadas, tendo como meta o planejamento do conteúdo didático 
pedagógico. 
 b) Avaliação somativa através de testes objetivos ou subjetivos. 
De forma psicomotora; 
a) Desenvolvimento para aptidão física e desempenho para realização do tiro com 
arma de fogo. 
E seus critérios; 
a) A nota será de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 
b) Média 5,0 (cinco) em cada disciplina, assim como a freqüência mínima de 80% 
(oitenta por cento) das aulas ministradas em cada disciplina. 
c) A freqüência será controlada através de diário de classe, pelo núcleo de Ensino 
e conforma dispõe o plano de curso. 
d) A avaliação somativa será aplicada após o cumprimento da carga horária de 
cada disciplina.  
e) Nas disciplinas que tem carga horária igual ou superior a 20 horas/aula, será 
aplicada a critério do professor, mais de uma avaliação. Ex. além da avaliação 
somativa poderão ser realizados trabalhos em grupos ou individuais. 
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f) É vedada a dispensa de qualquer disciplina.  
 
Etapa 4 – Curso de Uso da Arma de Fogo 
 
 Uso da arma de fogo 
Disciplinas e Tempo 
de Execução por 
Docente: 

Uso da arma de fogo – 60h/aula 

Objetivo: 

Dar continuidade ao treinamento a fim de proporcionar ao agente penitenciário 
um permanente aperfeiçoamento no uso e manejo das armas de fogo, com intuito 
de reciclagem para propiciar adequações dentro das modernas técnicas de 
segurança. 

Desenvolvimento 
Metodológico: 

Uso intensivo de exemplos empíricos e simulações. Aulas expositivas e aulas 
práticas. 

Quantidade de 
docentes – por 
disciplina: 

05 (constante no item 5.3 - Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Nº de turmas por 
docente 03 (constante no item 5.3 - Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Carga 
Horária/Etapa: 60h/aula* - 20h/aula-Teoria; 40h/aula-Prática. 

Modalidade: Capacitação 

Avaliação: 

De forma afetiva; 
a) Observação do desempenho e interesse dos alunos nas discussões, e convívio 
nos trabalhos em grupo. 
De forma cognitiva; 
a) Avaliação diagnóstica através de teste de sondagem para superação das 
dificuldades apresentadas, tendo como meta o planejamento do conteúdo didático 
pedagógico. 
 b) Avaliação somativa através de testes objetivos ou subjetivos. 
De forma psicomotora; 
a) Desenvolvimento para aptidão física e desempenho para realização do tiro com 
arma de fogo. 
E seus critérios; 
a) A nota será de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 
b) Média 5,0 (cinco) em cada disciplina, assim como a freqüência mínima de 80% 
(oitenta por cento) das aulas ministradas em cada disciplina. 
c) A freqüência será controlada através de diário de classe, pelo núcleo de Ensino 
e conforma dispõe o plano de curso. 
d) A avaliação somativa será aplicada após o cumprimento da carga horária de 
cada disciplina.  
e) Nas disciplinas que tem carga horária igual ou superior a 20 horas/aula, será 
aplicada a critério do professor, mais de uma avaliação. Ex. além da avaliação 
somativa poderão ser realizados trabalhos em grupos ou individuais. 
f) É vedada a dispensa de qualquer disciplina.  

 
Etapa 5 – Curso de Inteligência Penitenciária 
 
 Inteligência Penitenciária 

Disciplinas e Tempo 
de Execução por 
Docente: 

Inteligência Penitenciária - 04h/aula 
Produção do Conhecimento - 06h/aula 
Proteção do Conhecimento - 05h/aula 
Técnicas Operacionais - 05h/aula 



 
ESTADO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO PÚBLICA 
AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS - AMGESP 

DIRETORIA TÉCNICA DE LOGÍSTICA – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIFICOS 

 

______________________________________________________________________________________ 
PROCESSO N.º 2100-1856/2009 SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

TOMADA DE PREÇOS N.º AMGESP - 001/2013 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAR, CAPACITAR E CERTIFICAR AGENTES PENITENCIÁRIOS  

27

Investigação Preliminar - 05h/aula 

Sistemas de Informação - 05h/aula 

Objetivo: Conhecer os fundamentos teóricos e doutrinários da atividade de Inteligência 
Policial e Penitenciária. 

Desenvolvimento 
Metodológico: Aulas expositivas, aulas práticas, seminários, estudos de casos, demonstrações. 

Quantidade de 
docentes – por 
disciplina: 

02 (constante no item 5.3 - Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Nº de turmas por 
docente 02 (constante no item 5.3 - Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Carga 
Horária/Etapa: 30h/aula 

Modalidade: Capacitação 

Avaliação: 

De forma afetiva; 
a) Observação do desempenho e interesse dos alunos nas discussões, e convívio 
nos trabalhos em grupo. 
De forma cognitiva; 
a) Avaliação diagnóstica através de teste de sondagem para superação das 
dificuldades apresentadas, tendo como meta o planejamento do conteúdo didático 
pedagógico. 
 b) Avaliação somativa através de testes objetivos ou subjetivos. 
De forma psicomotora; 
a) Desenvolvimento para aptidão física e desempenho para realização do tiro com 
arma de fogo. 
E seus critérios; 
a) A nota será de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 
b) Média 5,0 (cinco) em cada disciplina, assim como a freqüência mínima de 
80% (oitenta por cento) das aulas ministradas em cada disciplina. 
c) A freqüência será controlada através de diário de classe, pelo núcleo de Ensino 
e conforma dispõe o plano de curso. 
d) A avaliação somativa será aplicada após o cumprimento da carga horária de 
cada disciplina.  
e) Nas disciplinas que tem carga horária igual ou superior a 20 horas/aula, será 
aplicada a critério do professor, mais de uma avaliação. Ex. além da avaliação 
somativa poderão ser realizados trabalhos em grupos ou individuais. 
f) É vedada a dispensa de qualquer disciplina.  

 
Etapa 6 – Curso de Segurança e Vigilância 
 
 Segurança e Vigilância 

Disciplinas e Tempo 
de Execução por 
Docente: 

Identificação - 15h/aula 
Formas de comunicação - 10h/aula 
Apresentação - 05h/aula 
Vigilância - 10h/aula 

Objetivo: Oportunizar ao aluno experiências e técnicas de conhecimentos específicos 
sobre Segurança de Estabelecimentos Penais. 

Desenvolvimento 
Metodológico: Aulas expositivas, aulas práticas, seminários, estudos de casos, demonstrações. 

Quantidade de 
docentes – por 
disciplina: 

02 (constante no item 5.3 - Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Nº de turmas por 1 docente com 02 turmas e outro com 03 – total de 05 turmas (constante do item 
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docente 5.3 - Quadro de detalhamento dos Cursos) 
Carga 
Horária/Etapa: 40h/aula 

Modalidade: Capacitação 

Avaliação: 

De forma afetiva; 
a) Observação do desempenho e interesse dos alunos nas discussões, e convívio 
nos trabalhos em grupo. 
De forma cognitiva; 
a) Avaliação diagnóstica através de teste de sondagem para superação das 
dificuldades apresentadas, tendo como meta o planejamento do conteúdo didático 
pedagógico. 
 b) Avaliação somativa através de testes objetivos ou subjetivos. 
De forma psicomotora; 
a) Desenvolvimento para aptidão física e desempenho para realização do tiro com 
arma de fogo. 
E seus critérios; 
a) A nota será de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 
b) Média 5,0 (cinco) em cada disciplina, assim como a freqüência mínima de 
80% (oitenta por cento) das aulas ministradas em cada disciplina. 
c) A freqüência será controlada através de diário de classe, pelo núcleo de Ensino 
e conforma dispõe o plano de curso. 
d) A avaliação somativa será aplicada após o cumprimento da carga horária de 
cada disciplina.  
e) Nas disciplinas que tem carga horária igual ou superior a 20 horas/aula, será 
aplicada a critério do professor, mais de uma avaliação. Ex. além da avaliação 
somativa poderão ser realizados trabalhos em grupos ou individuais. 
f) É vedada a dispensa de qualquer disciplina.  

  
 
 
Etapa 7 – Curso de Saúde Mental 
 
 Saúde Mental 

Disciplinas e Tempo 
de Execução por 
Docente: 

Conceitos e componentes de saúde mental - 02h/aula 
Saúde mental: Emoções no trabalho e a identidade funcional - 02h/aula 
Fatores determinantes de perturbação da saúde mental - 03h/aula 
Estresse ocupacional e pós-traumático - 03h/aula 

Objetivo: 
Como as pessoas passam a maior parte do tempo trabalhando, este é, sem dúvida, 
a maior fonte de estresse do cotidiano, por isso a necessidade do estudo de suas 
relações.  

Desenvolvimento 
Metodológico: 

Aulas expositivas teóricas, seminários e outras técnicas de estudo e discussão em 
grupo. Estudos de casos, vivências e simulações. Exibição e comentários de 
filmes. 

Quantidade de 
docentes – por 
disciplina: 

1 (constante no item 5.3 -  Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Nº de turmas por 
docente 2 (constante no item 5.3 -  Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Carga 
Horária/Etapa: 10h/aula 

Modalidade: Capacitação 

Avaliação: 
De forma afetiva; 
a) Observação do desempenho e interesse dos alunos nas discussões, e convívio 
nos trabalhos em grupo. 
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De forma cognitiva; 
a) Avaliação diagnóstica através de teste de sondagem para superação das 
dificuldades apresentadas, tendo como meta o planejamento do conteúdo didático 
pedagógico. 
 b) Avaliação somativa através de testes objetivos ou subjetivos. 
De forma psicomotora; 
a) Desenvolvimento para aptidão física e desempenho para realização do tiro com 
arma de fogo. 
E seus critérios; 
a) A nota será de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 
b) Média 5,0 (cinco) em cada disciplina, assim como a freqüência mínima de 
80% (oitenta por cento) das aulas ministradas em cada disciplina. 
c) A freqüência será controlada através de diário de classe, pelo núcleo de Ensino 
e conforma dispõe o plano de curso. 
d) A avaliação somativa será aplicada após o cumprimento da carga horária de 
cada disciplina.  
e) Nas disciplinas que tem carga horária igual ou superior a 20 horas/aula, será 
aplicada a critério do professor, mais de uma avaliação. Ex. além da avaliação 
somativa poderão ser realizados trabalhos em grupos ou individuais. 
f) É vedada a dispensa de qualquer disciplina.  

 
Etapa 8 – Curso de Tratamento Penal 
 
 Tratamento Penal 

Disciplinas e Tempo 
de Execução por 
Docente: 

Trabalho Prisional - 02h/aula 
Educação e cultura no âmbito prisional - 02h/aula 
Tratamento penal nas unidades prisionais do estado - 02h/aula 
Projeto de individualização da pena - 02h/aula 
Integração - 02h/aula 

Objetivo: Conscientizar o funcionário da sua participação no processo de tratamento 
penal do sujeito preso. 

Desenvolvimento 
Metodológico: 

Aulas dialogadas, com a participação direta dos alunos; 
Leituras e interpretação de textos; 
Dinâmicas de Grupo; 
Filmes e relatos de experiências; 
Construção coletiva de textos referentes ao tema. 

Quantidade de 
docentes – por 
disciplina: 

1 (constante no item 5.3 -  Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Nº de turmas por 
docente 2 (constante no item 5.3 -  Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Carga 
Horária/Etapa: 10h/aula 

Modalidade: Capacitação 

Avaliação: 

De forma afetiva; 
a) Observação do desempenho e interesse dos alunos nas discussões, e convívio 
nos trabalhos em grupo. 
De forma cognitiva; 
a) Avaliação diagnóstica através de teste de sondagem para superação das 
dificuldades apresentadas, tendo como meta o planejamento do conteúdo didático 
pedagógico. 
 b) Avaliação somativa através de testes objetivos ou subjetivos. 
De forma psicomotora; 
a) Desenvolvimento para aptidão física e desempenho para realização do tiro com 
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arma de fogo. 
E seus critérios; 
a) A nota será de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 
b) Média 5,0 (cinco) em cada disciplina, assim como a freqüência mínima de 
80% (oitenta por cento) das aulas ministradas em cada disciplina. 
c) A freqüência será controlada através de diário de classe, pelo núcleo de Ensino 
e conforma dispõe o plano de curso. 
d) A avaliação somativa será aplicada após o cumprimento da carga horária de 
cada disciplina.  
e) Nas disciplinas que tem carga horária igual ou superior a 20 horas/aula, será 
aplicada a critério do professor, mais de uma avaliação. Ex. além da avaliação 
somativa poderão ser realizados trabalhos em grupos ou individuais. 
f) É vedada a dispensa de qualquer disciplina.  

 
Etapa 9 – Curso de Primeiros Socorros 
 
 Primeiros Socorros 
Disciplinas e Tempo 
de Execução por 
Docente: 

Definição de Primeiros Socorros - 02h/aula 
Sistema respiratório e circulatório - 04h/aula 
Ferimentos - 04h/aula 

Objetivo: Capacitar o agente de segurança a prestar atendimento pré-hospitalar de vítimas 
de poli traumatizados ou de emergência clínica. 

Desenvolvimento 
Metodológico: 

A disciplina deverá ser desenvolvida de forma teórica e prática, podendo haver 
também seminários, estudos de casos e visitas. 

Quantidade de 
docentes – por 
disciplina: 

1 (constante no item 5.3 -  Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Nº de turmas por 
docente 2 (constante no item 5.3 -  Quadro de detalhamento dos Cursos) 

Carga 
Horária/Etapa: 10h/aula 

Modalidade: Capacitação 

Avaliação: 

De forma afetiva; 
a) Observação do desempenho e interesse dos alunos nas discussões, e convívio 
nos trabalhos em grupo. 
De forma cognitiva; 
a) Avaliação diagnóstica através de teste de sondagem para superação das 
dificuldades apresentadas, tendo como meta o planejamento do conteúdo didático 
pedagógico. 
 b) Avaliação somativa através de testes objetivos ou subjetivos. 
De forma psicomotora; 
a) Desenvolvimento para aptidão física e desempenho para realização do tiro com 
arma de fogo. 
E seus critérios; 
a) A nota será de 0,0 (zero) a 10,0 (dez). 
b) Média 5,0 (cinco) em cada disciplina, assim como a freqüência mínima de 
80% (oitenta por cento) das aulas ministradas em cada disciplina. 
c) A freqüência será controlada através de diário de classe, pelo núcleo de Ensino 
e conforma dispõe o plano de curso. 
d) A avaliação somativa será aplicada após o cumprimento da carga horária de 
cada disciplina.  
e) Nas disciplinas que tem carga horária igual ou superior a 20 horas/aula, será 
aplicada a critério do professor, mais de uma avaliação. Ex. além da avaliação 
somativa poderão ser realizados trabalhos em grupos ou individuais. 
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f) É vedada a dispensa de qualquer disciplina.  
 

5.3. Quadro de detalhamento dos cursos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* No curso do Uso de arma de fogo – das 60h/aula em cada turma serão ministradas 20h/aula de teoria e 
40h/aula de prática. 
 
Foi retirado o critério de seleção! 
 

6. RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 
 
6.1. Providenciar os materiais, equipamentos e quaisquer recursos didáticos a serem utilizados no 

treinamento teórico e prático (exceto munição); 
 
6.2. Controlar a frequência dos participantes; 

 
6.3. Observar os critérios de avaliação expostos no item 5.2 deste Termo de Referência; 

 
6.4. Depois de concluso o treinamento, emitir, sem ônus para a contratante (Secretaria de Estado da 

Defesa Social - SEDS), os certificados de conclusão do treinamento para os alunos que 
alcançarem o aproveitamento mínimo exigido (80% de presença em cada disciplina), que 
deverão acompanhar a nota fiscal/fatura/recibo, para o devido pagamento, sem emendas ou 
rasuras, contendo a discriminação, exata do serviço prestado, valor e retenção dos impostos 
devidos. 

 
7. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
7.1. Selecionar os servidores participantes e informar ao contratado com antecedência mínima de 15 

dias do início do Curso de Capacitação para Agentes Penitenciários; 
 

7.2. Comunicar à Contratada, qualquer alteração sobre os serviços contratados e as demais contidas 
no Contrato de Prestação de Serviços; 
 

7.3. O pagamento será efetuado em parcelas mensais, sendo a primeira, 30 dias após o início 
da prestação do serviço. Mensalmente, concluída a prestação do serviço referente 
àquele período, a CONTRATADA emitirá NOTA FISCAL do serviço a 
CONTRATANTE. 

 
8. PRAZO PARA EXECUÇÃO 

Item Curso Carga 
Horária Nº. de Turmas 

Quantidade de 
Docentes por 

Disciplina 

Carga Horária 
Total 

Nº. de alunos 
por turma 

01 Administração Penitenciária 20h/aula 01 01 20h/aula 40 
02 Algemagem e Revista 40h/aula 04 02 160h/aula 40 
03 Defesa Pessoal 40h/aula 04 02 160h/aula 40 
04 Uso da arma de fogo* 60h/aula 15 05 900h/aula 40 
05 Inteligência Penitenciária 30h/aula 04 02 120h/aula 40 
06 Segurança e Vigilância 40h/aula 05 02 200h/aula 40 
07 Saúde Mental 10h/aula 02 01 20h/aula 40 
08 Tratamento Penal 10h/aula 02 01 20h/aula 40 
09 Primeiros Socorros 10h/aula 02 01 20h/aula 40 

TOTAL 260h/aula 39 17 1620h/aula 360 



 
ESTADO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO PÚBLICA 
AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS - AMGESP 

DIRETORIA TÉCNICA DE LOGÍSTICA – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIFICOS 

 

______________________________________________________________________________________ 
PROCESSO N.º 2100-1856/2009 SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

TOMADA DE PREÇOS N.º AMGESP - 001/2013 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAR, CAPACITAR E CERTIFICAR AGENTES PENITENCIÁRIOS  

32

 
Conforme cronograma das atividades a serem desenvolvidas, o prazo para execução da 

capacitação será de 06 (seis) meses, a contar da ordem inicial do serviço a ser emitida pelo 
CONTRATANTE. 
 

9. EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 

A responsabilidade direta pela execução do Contrato decorrente deste Termo de Referência é da 
CONTRATADA, sendo esta, supervisionada pela Secretaria de Estado da Defesa Social - SEDS e pelo 
RESPONSÁVEL TÉCNICO desse Convênio. Após assinatura do Contrato, deverão ser fornecidos 
todos os elementos necessários ao cumprimento de sua obrigação. A CONTRATADA ficará com a 
responsabilidade de elaborar relatório trimestral da execução dos cursos, por turma, como também, 
emitir o relatório final. 

 
10. AVALIAÇÃO DO CUSTO 

 
O custo estimado da contratação e os respectivos valores máximos foram apurados mediante 

preenchimento de planilha de custos e formação de preços e pesquisas de preços junto a empresas do 
ramo no mês de setembro de 2011. 

 
10.1. Orçamento detalhado (preços praticados no mercado) 

 
Empresa Nome CNPJ Telefone Valor Cotado 

1     
2     
3     

   
11.  CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
11.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços e da alocação de recursos necessários, de forma a 
assegurar o perfeito cumprimento do contrato, e será exercido por um representante da 
Administração, especialmente designado na forma do art. 67 e 73 da Lei nº. 8.666/93 e do 
Decreto nº. 2.271, de 1997. 
 
11.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 
 

11.1.2. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base no 
cumprimento das exigências e obrigações previstas neste Termo de Referência. 
 

11.2. A qualidade dos serviços será constantemente monitorada para evitar sua degeneração, devendo 
a Contratante intervir para corrigir ou aplicar as sanções previstas no edital e no contrato 
administrativo, quando verificar desconformidade na prestação dos serviços à qualidade 
exigida. 
 

11.3. Não obstante a Contratada seja a única e exclusiva responsável pela execução de todos os 
serviços a Contratante reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude 
desta responsabilidade, acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 
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11.4. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas 
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados 
eventualmente envolvidos, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das 
cláusulas contratuais e comunicando a autoridade competente, quando for o caso, conforme o 
disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 67 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

 
11.5. As decisões que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas aos seus 

superiores em tempo hábil para a adoção das medidas cabíveis. 
 

11.6. O fiscal do contrato deverá controlar a conformidade dos serviços realizados, de acordo com as 
especificações previstas neste Termo de Referência e Edital. 

 
11.7. Ao fiscal do Contrato fica assegurado o direito de exigir o cumprimento de todos os itens 

constantes do Termo de Referência, da proposta da empresa e das cláusulas do contrato, além 
das seguintes: 

 
 
 

11.7.1. Solicitar justificadamente a substituição de qualquer empregado da empresa que 
comprometa a perfeita execução dos serviços, que crie obstáculos à fiscalização, que 
não corresponda às exigências disciplinares do Órgão ou aquele cujo comportamento o 
fiscal do contrato julgue impróprio para a execução dos serviços ou que tenha 
freqüentes faltas sem justificativas legais. 

 
 

13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

A despesa desta contratação será paga com recursos do Convênio MJ nº 040/2008. 
 
 

 
 
 
 
 

                                                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

TOMADA DE PREÇOS Nº AMGESP-001/2013 
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM TREINAR, CAPACITAR E CERTIFICAR AGENTES PENITENCIÁRIOS 

PERTECENTES À SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL DE ALAGOAS 
 

CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA TÉCNICA 
 
 
11. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICA E DE PREÇO:  

 
12.1. Para avaliação da Proposta Técnica, os critérios e subcritérios e o sistema de pontos são: 
 

ITENS Pontuação 
Máxima 

(a) Experiência específica relevante da empresa em relação às experiências compatíveis 
ao objeto do Edital: 

[40] (i) Comprovação de execução de serviços de consultoria especializada em trabalhos 
similares. 

Nº máximo de atestados 4 Pontos por Atestado 10 

(b) Qualificações e competência dos profissionais essenciais para o trabalho: [60] 

(i) Coordenador Geral/Consultor, com formação superior e com experiência na área; 

30 

Comprovação de certificação de formação superior com especialização na área 

Mestrado 5 

Doutorado 10 
Comprovação de Experiência na gestão de consultoria em trabalhos 

similares, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
nacional ou estrangeira, para os quais tenha prestado serviços ou 
declaração do empregador atestando experiência na área. 

15 

(ii) Um profissional/consultor com formação superior, especialista em trabalhos similares, 
com experiência na área. 

30 

Comprovação de certificação de formação superior com especialização na área 

Mestrado 5 

Doutorado 10 
Comprovação de Experiência na gestão de consultoria em trabalhos 

similares, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
nacional ou estrangeira, para os quais tenha prestado serviços ou 
declaração do empregador atestando experiência na área. 

15 

O Índice Técnico (IT) mínimo requerido para se qualificar é 50 (cinquenta) pontos 
 

12.2. Conteúdo da Proposta Técnica da Consultoria 
 

a) A experiência específica relevante da empresa em relação à compatibilidade ao objeto do Edital deverá ser 

comprovada mediante atestado constando: tipo de serviço prestado; objetivo; data da realização dos trabalhos; 

nome; bem como porte e setor de atuação do cliente. 
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b) A proponente deverá comprovar certificação de formação superior com especialização na área e de Experiência 

na gestão de consultoria em trabalhos similares, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

nacional ou estrangeira, para os quais tenha prestado serviços ou declaração do empregador atestando 

experiência na área, por meio de Curriculum Vitae para o Coordenador Geral e Consultor. Observa-se que os 

Curriculum Vitae apresentados, obrigatoriamente, não se referem a equipe completa que participará da execução 

dos serviços objeto da licitação. A discriminação de toda a equipe deverá ser feita por ocasião da elaboração da 

proposta.  

 

c) De forma a possibilitar o julgamento da experiência da equipe técnica, o que será feito com base nos critérios e 

subcritérios estabelecidos no quadro de pontuação descritos no item 12.2., os Curriculum Vitae dos profissionais 

que exercerão as funções de Coordenador Geral e Consultor deverão indicar e comprovar a formação acadêmica 

e a experiência profissional, destacando os serviços executados similares aos que compõem o escopo do objeto 

da licitação, contando: períodos (datas de início e término) de cada trabalho realizado, nome da empresa, órgão 

ou entidade contratante dos serviços, a função exercida em cada período. Para comprovação deverão ser 

anexadas declarações ou certificados. 

d) Os Curriculum Vitae apresentados deverão estar assinados pelos respectivos profissionais. 

Os candidatos não poderão ser servidores públicos da Administração Pública Direta e Indireta, em obediência 
à legislação vigente. 
 

12.3.  A pontuação dos Fatores de Preços das propostas totalizará no máximo  100 pontos, obedecidos aos 
seguintes critérios: 

 
a) O menor preço global apresentado pelas licitantes receberá a pontuação máxima e, as demais receberão notas 

proporcionais decrescentes observadas à seguinte fórmula: 

 

PJ
MPPxIP 100

  

  

onde, IP = Índice de Preço, MPP = Menor Preço Proposto e PJ = Preço em Julgamento 

 

 
12.4. Avaliação Final das Propostas Técnica e de Preço: 

 
 

12.5.  Na Avaliação Final aplicar-se-á a seguinte fórmula: 
 

)5()5( IPxITxAF   
 
 Onde, AF=Avaliação Final; IT=Índice Técnico; IP=Índice de Preço; 5=Peso (50%) 
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ANEXO III 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº AMGESP-001/2012 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM TREINAR, CAPACITAR E CERTIFICAR AGENTES PENITENCIÁRIOS 

PERTECENTES À SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA SOCIAL DE ALAGOAS 
 

PROPOSTA COMERCIAL 
 

1. A proposta comercial (Envelope nº 03) será claramente formalizada, 
apresentada em via única, impressa em papel timbrado da licitante, não contendo 
emendas, rasuras ou entrelinhas, em idioma português, ressalvando-se as 
expressões técnicas de uso corrente. Será, ainda, rubricada em todas as suas folhas, 
devidamente assinada, e conterá as seguintes informações e documentos:  

1.1 Razão Social, CNPJ, CEP, endereço atual, banco, agência e número da conta 
- corrente do licitante, para efeito da emissão de nota de empenho e respectivo 
pagamento; 

1.2 Cronograma de etapas e de pagamentos.  
1.3 Somente será aceita a cotação em moeda nacional, em algarismos e 

também, por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência, 
desprezando-se qualquer valor além do centavo, e os preços propostos serão de 
exclusiva e total responsabilidade das licitantes, não lhe cabendo, neste caso, o 
direito de pleitear qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

 
1.4 As propostas que não estiverem cotadas em moeda corrente brasileira 

estarão automaticamente desclassificadas. 
 
1.5 A simples apresentação da proposta implica na aceitação integral de todas as 

condições estabelecidas neste Edital, obrigando-se a licitante ao cumprimento de 
todas as exigências nele contidas. 

 
1.6 A proposta que não atender a todas as condições da licitação quer por 

omissão, quer por discordância, será desconsiderada. 
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CONTRATO N.º AMGESP-XXX/2013 
 

MINUTA DE CONTRATO PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM TREINAR, 
CAPACITAR E CERTIFICAR 
AGENTES PENITENCIÁRIOS 
PERTECENTES À SECRETARIA DE 
ESTADO DA DEFESA SOCIAL DE 
ALAGOAS, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O ESTADO DE 
ALAGOAS, ATRAVÉS 
SECRETARIA DE ESTADO DA 
DEFESA SOCIAL e a empresa 
(...) 

 
 
Pelo presente instrumento, que entre si celebram, de um lado, O ESTADO DE 
ALAGOAS, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria de Estado 
dAa Defesa Social, órgão da Administração Direta, inscrita no CNPJ n.º XXXXXXXXXX, 
com sede à xxxxxx, n.º xxx, Maceió, Alagoas, CEP xxxxxxx, neste ato representado, 
conforme autorização governamental publicada no Diário Oficial do Estado de Alagoas, 
edição do dia XX de XXXXX de 2012, pelo XXXXXXXXXX, Sr. XXXXXXX, CPF n.º 
XXXXXXX, doravante designada CONTRATANTE e a AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA 
GESTÃO DE PROCESSOS, pessoa jurídica de direito público, entidade da 
Administração Indireta, inscrita no CNPJ n.º 07.424.905/0001-38, com sede à Rua 
Manoel Maia Nobre, n.º 281, Farol, Maceió, Alagoas, CEP 57050-120, neste ato 
representado, por seu Presidente, Sr. Israel Lucas Souza Guerreiro de Jesus, portador 
do CPF n.º 046.946.064-41 doravante denominada INTERVENIENTE, e do outro lado, 
a empresa XXXXXXX, sediada à XXXXXX, inscrita no CNPJ sob n.º XXXXXX, Inscrição 
Estadual n.º XXXXX, neste ato representada por seu Diretor e/ou Procurador, Sr. 
XXXXX, RG n.º XXXXX, CPF n.º XXXXX, doravante designada CONTRATADA, celebram 
o presente contrato de prestação de serviços, referente ao objeto da TOMADA DE 
PREÇO N.º AMGESP-001/2013, mediante condições estabelecidas nas Leis Federal n.º 
8.666/93, n.º 8.883/94 e n.º 9.648/98, na Lei Estadual n.º 5.237/91, e no Decreto 
Estadual n.º 1.988/04, Lei Estadual n.º 6.582 de 18 de março de 2005, Decreto 
Estadual n.º 2.750 de 26 de agosto de 2005, Processo Administrativo 2100-
1856/2009, Parecer PGE/LIC n.º XXX/2013, datado de XX/XX/2013, bem como as 
cláusulas a seguir: 
 
 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1. O presente contrato tem por objetivo a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAR, CAPACITAR E CERTIFICAR 
AGENTES PENITENCIÁRIOS PERTECENTES À SECRETARIA DE ESTADO DA DEFESA 



 
ESTADO DE ALAGOAS 

SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO PÚBLICA 
AGÊNCIA DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DE PROCESSOS - AMGESP 

DIRETORIA TÉCNICA DE LOGÍSTICA – GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
DIVISÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIFICOS 

 

______________________________________________________________________________________ 
PROCESSO N.º 2100-1856/2009 SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

TOMADA DE PREÇOS N.º AMGESP - 001/2013 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TREINAR, CAPACITAR E CERTIFICAR AGENTES PENITENCIÁRIOS  

38

SOCIAL DE ALAGOAS, conforme descrição dos serviços contidas no Anexo I do edital 
que originou esta avença e proposta comercial da CONTRATADA. 
 
1.2. A previsão orçamentária para a execução do objeto acima referido constitui-se de 
recursos financeiros provenientes do orçamento da SECRETARIA DE ESTADO DA 
DEFESA SOCIAL DE ALAGOAS 
 
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES 
DO CONTRATO 

 
2.1. Para todo e qualquer efeito jurídico, constituem partes integrantes e 
indissociáveis do 
presente contrato, independentemente de transcrição, os seguintes documentos: 
 
a) Edital da TOMADA DE PREÇO N.º AMGESP-001/2013 e seus anexos; 
 
b) Proposta de Preços da CONTRATADA. 
 
 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO E 
DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
3.1. O objeto desta contratação inclui a execução dos serviços conforme o disposto no 
Anexo I deste edital da Tomada de Preço N° AMGESP-001/2013. 
 
3.2. O objeto desta contratação será fiscalizado por servidores da 
SUPERINTENDÊNCIAS GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, para posterior 
exame e comprovação de sua conformidade com as Especificações do Edital, podendo 
ser auditado por estes. 
 
3.3. Ainda que recebido em caráter definitivo, subsistirá a responsabilidade legal do 
adjudicatário pela qualidade do objeto executado. 
 
3.4. O embargo do recebimento definitivo do objeto executado por parte da 
Administração não implica dilação do prazo de entrega nem servirá de base para 
justificar qualquer atraso, não acarretando ônus para a Administração. 
 
3.5. O licitante vencedor obriga-se a executar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado 
do recebimento da notificação efetuada pela Administração, o objeto entregue e 
aceito, comprovada a existência de incorreções e defeitos, cuja verificação somente 
venha a se dar quando de sua utilização. 
 
3.5.1.Findo este prazo será aplicado o que disciplina a Cláusula Nona deste 
instrumento contratual. 
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4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 
 
4.1. O valor mensal do serviço será calculado a partir do envio pela CONTRATADA de 
relatório dos serviços realizados, conforme especificado no item “2.g” do Anexo I 
deste edital. 
 
4.2. O valor global do contrato, a depender o modo/tempo como será realizado o 
serviço, e conforme os preços constantes na “Proposta Comercial” da empresa 
vencedora do certame, poderá variar de um valor mínimo igual a R$ XXX.XXX,XX e, 
máximo, igual a R$ XX.XXX,XX. 
 
4.3. Considera-se incluso no preço, o deslocamento pessoal até as dependências onde 
se encontram os arquivos objeto deste certame, a entrega mensal à CONTRATANTE 
do relatório constante no item XXX deste contrato, bem como qualquer despesa de 
custeio necessária por parte da empresa para se informar da situação dos arquivos 
existentes. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE 
PAGAMENTO 

 
5.1 Os serviços prestados deverão ser computados rigorosamente no período 
compreendido entre 1º (primeiro) e o 30º (trigésimo) dia de cada mês, e a fatura 
deverá ser entregue a Gerência de Controle e Encargos Gerais do Estado de Alagoas 
da Secretaria de Estado da Fazenda, com o atesto do gestor da contratação, para o 
efetivo pagamento em até 20 (vinte) dias. 
 
5.2 O pagamento fica condicionado à comprovação de que a CONTRATADA encontra-
se adimplente com a Fazenda Pública Estadual. 
 
5.3 Nenhum pagamento será feito sem que a CONTRATADA apresente certidão 
negativa atualizada de débitos junto à Fazenda Estadual e tenha recolhido o valor de 
multa eventualmente aplicada. 
 
5.4. A CONTRATANTE se reserva o direito de não receber os materiais que não 
estiverem em perfeitas condições de uso e/ou de acordo com as especificações 
estipuladas neste instrumento contratual, ficando suspenso o pagamento da Nota 
Fiscal enquanto não forem sanadas tais incorreções. 
5.5. A emissão antecipada do documento fiscal não implicará adiantamento para o 
pagamento da obrigação. 
 
5.6. Havendo erro na nota fiscal, a mesma será devolvida à CONTRATADA. 
 
5.6.1. Qualquer irregularidade que impeça a liquidação da despesa, será comunicada 
à CONTRATADA, ficando o pagamento pendente até que se providenciem as medidas 
saneadoras. 
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5.6.2. Nessa hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da 
situação e/ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus 
para a 
CONTRATANTE. 
 
5.7. Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário em conta corrente 
da CONTRATADA, Banco XXXXXX, agência XXXXXXX, conta corrente n.º XXXXXX 
. 
5.8. Caso a CONTRATADA não apresente a certidão exigida no item 5.3., ou seja, 
verificada, a qualquer tempo, a irregularidade fiscal, o pagamento devido será 
suspenso. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
6.1. Os recursos para pagamento dos serviços objeto desta contratação ocorrerá por 
conta do Programa de Trabalho XXXXXXXXXXXXXXX; PTRES XXXXXXX; PI XXXXXXXX, 
Elemento de Despesa XXXXXXXXX – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica, 
Fonte de Recurso XXXX, recursos ordinários do orçamento vigente. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA 
CONTRATADA 

 
7.1. A CONTRATADA obriga-se a: 
 
7.1.1. Realizar o objeto licitado de acordo com as especificações no edital de licitação 
que originou esta contratação, utilizando normas técnicas oficiais para a boa execução 
do serviço, realizando os serviços conforme especificado no Anexo I do edital de 
licitação que originou esta avença. 
 
7.2. Utilizar profissionais, quando no serviço, devidamente habilitados, conforme 
dispõem as normas estabelecidas no edital que originou esta avença. 
 
7.3. Responder pelas despesas de salários e vantagens e ainda as decorrentes de 
acidentes de que venham a ser vítimas seus empregados, quando em serviço. 
 
7.4. Assumir, sob sua exclusiva responsabilidade, o pagamento de todos os impostos, 
taxas e ou quaisquer ônus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e 
Municipal, bem como, todos os encargos trabalhistas, previdenciários e comerciais, 
vigentes durante a execução do fornecimento e, ainda, quaisquer outros encargos 
judiciais ou extrajudiciais que lhe sejam imputáveis, inclusive, com relação a 
terceiros, em decorrência da celebração do contrato e de sua execução. 
 
7.5. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não 
transfere à CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento nem poderá onerar 
o objeto desta licitação. 
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7.6. Responder por quaisquer danos pessoais ou materiais causados a CONTRATANTE 
e/ou a terceiros, quando caracterizado a má-fé, o dolo, a negligência ou a imperícia 
profissional de seus funcionários, durante o fornecimento. 
 
7.7. Fica a CONTRATADA obrigada a comunicar, por escrito, à CONTRATANTE a 
ocorrência de qualquer fato ou dano, no primeiro dia útil subseqüente a ocorrência. 
 
7.8. Responsabilizar-se pela conduta de seus funcionários, durante as horas de 
trabalho, de forma que estes empregados mantenham o devido respeito e cortesia no 
seu relacionamento com terceiros e servidores da CONTRATANTE, substituindo, 
imediatamente, todo e qualquer de seus empregados ou prepostos que sejam 
considerados inconvenientes à boa ordem e às normas disciplinares da Secretaria de 
Estado da Fazenda. 
 
7.9. Permitir que a CONTRATANTE fiscalize, a qualquer tempo, a execução do objeto, 
bem como a averiguação, através de diligências, do local onde se prestará o serviço 
especificado no Anexo I. 
 
7.10. Recomendar ao pessoal, quando em atividade, de se abster de execução de 
quaisquer atividades alheias ao desempenho da missão que lhe for confiada. 
 
7.11. Informar, por escrito, a CONTRATANTE, sobre todos os acidentes do trabalho 
por acaso ocorrido nas dependências da Secretaria de Estado da Fazenda, quando da 
execução do serviço. 
 
7.12. Ressarcir à CONTRATANTE do equivalente a todos os danos decorrentes de 
paralisação ou interrupção do fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso 
ocorrer por exigência da CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, 
circunstâncias devidamente comunicadas à CONTRATANTE no prazo de 48 (quarenta e 
oito) horas, após a sua ocorrência. 
 
7.13. Comunicar ao Gestor do Contrato, por escrito, qualquer anormalidade, de 
caráter urgente, tão logo verificada na execução do serviço, e prestar os 
esclarecimentos julgados necessários. 
 
7.14. Constituir-se em fiel depositária de quaisquer materiais/equipamentos que, 
eventualmente, solicitar a CONTRATANTE. 
 
7.15. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas neste ato convocatório. 
 
7.16. É expressamente proibida, durante a execução do serviço, a contratação de 
servidor pertencente ao quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda pela 
CONTRATADA. 
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7.17. É vedada a subcontratação de outra empresa para execução do serviço, objeto 
desta licitação. 
 

9. CLÁUSULA OITAVA– DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1. Constituem atribuições da CONTRATANTE 
 
8.1.1. Promover o recebimento do objeto do presente contrato nos prazos fixados 
para tal; 
 
8.1.2. Pagar, no vencimento, o valor do fornecimento acordado; 
 
8.1.3. Zelar pela boa operação e pelos bons cuidados com os materiais, zelando para 
que pessoas não autorizadas ou qualificadas manuseiem; 
 
8.1.4. Fornecer à CONTRATADA a relação de servidores autorizados a acompanhar e 
fiscalizar a execução do contrato. 
 
8.1.5. Publicar o resumo do Contrato e os Aditamentos que houver, no Diário Oficial 
do Estado da Alagoas, até o quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura, 
contanto que isto ocorra dentro de 20 dias a contar da referida assinatura. 
 
 

10. CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

9.1. Caso a CONTRATADA se recuse a executar o objeto contratado, sem motivo 
justificado, ficará caracterizado o descumprimento total da obrigação assumida, 
sendo-lhe aplicada, isolada ou cumulativamente: 
 
a) advertência, por escrito, sempre que forem observadas irregularidades de pequena 
monta para as quais tenha concorrido; 
 
b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global da contratação; 
 
c) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 
 

11. CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO 
 

10.1. A CONTRATANTE poderá considerar rescindido o presente contrato, de pleno 
direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que assista à 
CONTRATADA direito a qualquer indenização, nos seguintes casos e formas: 
 
10.1.1. Ocorrendo: 
a) o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, projetos e prazos; 
c) a lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do fornecimento, nos prazos estipulados; 
d) o atraso injustificado no início do fornecimento; 
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e) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação a 
CONTRATANTE; 
f) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação; 
g) o desatendimento das determinações regulares do gestor contratual, assim como 
as de seus superiores; 
h) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
i) a dissolução da sociedade ou o falecimento do CONTRATADO ( se pessoa física ou 
firma individual); 
j) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 
k) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o 
contrato; 
l) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução deste contrato. 
 
10.1.2. De modo: 
 
a) unilateral, por meio de documento escrito da Administração, nos casos enumerados 
nas 
alíneas “a” à “k” do item 10.1.1, supra; 
b) amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo administrativo 
que originou esta contratação, desde que haja conveniência para a Administração; 
c) judicial, nos termos da legislação pertinente; 
 

12. CLÁUSULA ONZE – DA COBRANÇA JUDICIAL 
11.1. As importâncias devidas pela CONTRATADA serão cobradas através de processo 
de execução, constituindo este Contrato título executivo extrajudicial, ressalvada a 
cobrança direta, mediante retenção ou compensação de créditos, sempre que 
possível. 
 

13. CLÁUSULA DOZE– DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO 
REAJUSTE 

12.1. O prazo de vigência deste contrato será de 06 (seis) meses, contados a partir 
da publicação do extrato contratual no Diário Oficial do Estado, admitida sua 
prorrogação nos termos do inciso II do art. 57 da Lei Federal nº 8.666, de 1993. 
 
12.2 No caso de prorrogação do prazo, os preços contratados poderão ser reajustados 
anualmente, utilizando como índice oficial o IGPM da Fundação Getúlio Vargas. 
 
12.3 A anualidade a que se refere o subitem anterior, tomará por base o mês da 
publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Estado de Alagoas. 
12.4. Os preços contratados em decorrência da presente contratação não estão 
sujeitos a reajustamento, no primeiro período de vigência da contratação. 
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14. CLÁUSULA TREZE – DA VINCULAÇÃO A LICITAÇÃO 

13.1. O presente instrumento foi lavrado em decorrência da licitação modalidade 
TOMADA DE PREÇO N.º AMGESP-001/2013, ao qual vincula-se, bem como aos termos 
da proposta de preços da CONTRATADA, que faz parte integrante desta avença como 
se transcrito fosse e respectivos anexos do processo administrativo n.º 2100-
1856/2009. 
 

15. CLÁUSULA QUATORZE – DO GESTOR 
 
14.1. A CONTRATANTE nomeia e constitui neste ato o Sr. XXXXXXX, mat. XXXXXX, 
como gestor desta contratação. 
 
14.2. O gestor deste contrato terá, entre outras, as seguintes atribuições: expedir 
ordens de fornecimento de informações; proceder ao acompanhamento técnico do 
serviço realizado pela CONTRATATADA conforme estabelecido no Anexo I; fiscalizar a 
execução do contrato quanto a qualidade desejada; comunicar a CONTRATADA sobre 
descumprimento do contrato e indicar os procedimentos necessários ao seu correto 
cumprimento; solicitar a Administração a aplicação de penalidades por 
descumprimento de cláusula contratual; fornecer atestados de capacidade técnica 
quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais; atestar as notas 
fiscais dos serviços efetivamente prestados para efeito de pagamentos. 
 

16. CLÁUSULA QUINZE – DO REGIME DE EXECUÇÃO 
15.1. O objeto da presente contratação será realizado em regime de execução por 
empreitada por preço global. 
 

17. CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
16.1. A CONTRATADA e a CONTRATANTE respondem integralmente, sem qualquer 
ordem de preferência, pela perfeita execução das cláusulas ajustadas, até o fiel 
cumprimento do presente contrato. 
 
16.2. Qualquer omissão ou tolerância de uma das partes, no exigir o estrito 
cumprimento dos termos e condições deste contrato ou ao exercer qualquer 
prerrogativa dele decorrente, não constituirá renovação ou renúncia e nem afetará o 
direito das partes de exercê-lo a qualquer tempo. 
 
16.3. As disposições complementares que não criarem ou alterarem direitos ou 
obrigações das partes, serão formalizadas através de acordos epistolares, assinados 
por seus representantes credenciados. 
 
16.4. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias à compra, até 25% (vinte e 
cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do contrato, podendo tais supressões serem maiores 
em virtude de acordo entre as partes. 
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16.5.A CONTRATADA obriga-se a manter durante toda a vigência contratual, em 
compatibilidade pelas obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no instrumento convocatório que deu origem a esta contratação. 
 
16.6. A CONTRATADA reconhece todos os direitos da CONTRATANTE em caso de 
eventual rescisão contratual. 
 

18. CLÁUSULA DEZESSETE – DO FORO 
17.1. As partes elegem o Foro da Cidade de Maceió - AL, que prevalecerá sobre 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas 
oriundas do presente Contrato, das testemunhas.  
 
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma na presença das testemunhas, que subscrevem 
depois de lido e achado conforme para a produção dos seus jurídicos e legais efeitos. 
 

Maceió,         de           de 2013. 
 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Secretaria de Estado de Defesa Social 

CONTRATANTE 
 

.......................................................... 
Presidente da AMGESP 

AMGESP 
INTERVENIENTE 

 
 

...................................................... 
              Xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
                     GESTOR 

 
 

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

XXXXX 
Representante Legal 

CONTRATADA 

ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS 
 

NOME................................................. 
CPF N º ............................................. 

 NOME............................................... 
CPF N º ............................................ 
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