
RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS DA EMPRESA 

UMANIZZARE GESTÃO PRISIONAL PRIVADA DO DIA 11 DE MAIO DE 2017. 

 

 

Com base no item 8.5 do edital, esclareço as dúvidas expostas. 

 

 

Pergunta 1) Principal questionamento seria referente a qual ou quais tipos de Garantias 

seriam constituídos o Fundo Garantidor (Ex.: FPE, Imóveis, royalties, recebibeis, etc). 

 

Resposta: A lei estadual nº 10.521, de 19 de outubro de 2016 em seu artigo 8º estabelece 

a criação de Fundo Garantidor das Parcerias Público-Privadas do Estado do Maranhão 

e em seu artigo 9º as suas possibilidades de composição. 

 

Aguardaremos a análise dos estudos a serem entregues para a definição das garantias 

que, além do Fundo Garantidor, poderão compor o projeto da PPP prisional. 

 

Pergunta 2) "5.1.1. Os estudos deverão considerar, separadamente, os custos relativos à 

implantação de projeto social voltado para a juventude nos municípios de instalação das 

UPRM." Nesse item, refere-se a projetos sociais na comunidade (externo), é correto este 

entendimento? 

 

Resposta: O projeto social a ser desenvolvido em cada um dos municípios de instalação 

das Unidades Prisionais será voltado para a população jovem não encarcerada. 

 

Pergunta 3) As áreas seriam cedidas pelo estado do Maranhão? 

 

Resposta: Sim. 

 

Pergunta 4) Qual o tamanho aproximado da área dos terrenos por unidade a ser 

disponibilizados para execução dos projetos? 

 

Resposta: Aproximadamente 50.000 m². 

 

Pergunta 5) Quais licenças seriam de responsabilidade da contratada e quais seriam da 

contratante? Ex.: usualmente, as licenças ambientais são de responsabilidade de quem 

detêm a posse do terreno cedido na concessão (Estado). 

 

Resposta: Aguardaremos a análise dos estudos a serem apresentados e em uma fase 

posterior mencionaremos as licenças a cargo da Contratada e aquelas inerentes ao 

Poder Público. 

 

Pergunta 6) Pelo nosso entendimento é correto afirmar que seriam entregues o 

anteprojeto e plantas esquemáticas com Layouts e seus principais cortes. sendo que os 

projetos complementares tais como: elétrico, hidráulico, cabeamento estruturado, etc... 

ficaram a cargo do futuro vencedor do edital de concessão de PPP? 

 

Resposta: O entendimento está correto. 

 

Pergunta 7) Em aluns itens são citado a necessidade de se seguir o POP da SEAP na 



execução do projeto (5.3.2 . No entanto este POP não veio junto com o edital. Vocês 

poderiam nos disponibilizar estes POPs, afim de tornar o projeto mais assertivo? 

 

Resposta: Os Procedimentos Operacionais Padrão mencionados no item 5.3.2, alínea 

"a" não podem ser divulgados publicamente porque tratam de informações sigilosas, o 

acesso a essas informações mais detalhadas serão acordados em momento posterior, 

após as análises dos estudos a serem apresentados. 

 

Entretanto, as normas que regulam tais procedimentos se encontram disponíveis no sítio 

eletrônicoseap.ma.gov.br, no link da Assessoria de Modernização Institucional (AMI), 

setor responsável pela elaboração e padronização das normas e procedimentos da SEAP. 

Cabe ressaltar que a padronização de procedimentos é um processo contínuo, portanto 

estão alheios a alterações. 

 

Pergunta 8) Haverá algum perfil de preso pré definido? 

 

Resposta: Inicialmente, as UPRM receberão presos do regime fechado, podendo em um 

momento posterior virem a receber presos do regime provisório. 


