
                                                                                     
 

 

Recife, 29 de Julho de 2022.  

 

PROCESSO N°032/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO N°023/2022 

 
 
OBJETO: Contratação da Prestação de Solução de Controle de Acesso, com equipamentos em 
regime de comodato, incluindo instalação, manutenção preventiva e corretiva e treinamento, 
como acessório auxiliar na segurança da sede do Laboratório Farmacêutico do Estado de 
Pernambuco Governador Miguel Arraes – LAFEPE, conforme detalhamento e quantitativos 
constantes no TERMO DE REFERÊNCIA – Anexo I. 
 
 
 
Senhores licitantes,  
 

Em resposta aos questionamentos formulados por e-mail referente ao processo supracitado, 
esclarecemos:  
 
 
QUESTIONAMENTOS / (RESPOSTAS DA ÁREA DEMANDANTE – COORDENADORIA 
ADMINISTRATIVA – COADM):  
 
 
 
1. Para uma melhor verificação de instalação dos produtos solicitados em edital, poderiam 
nos enviar as plantas baixas com a localização dos equipamentos proposta a serem 
instalados? 
 
R - Não possuímos a planta baixa com localização dos equipamentos. Contudo, é facultada a 
realização de visita técnica, mediante agendamento, conforme item 24 do Termo de 
Referência.  
 
2. Em consulta a Google Maps, identificamos que já há equipamentos de controle de acesso 
instalados no local, estes equipamentos serão substituídos? Podemos usar a infraestrutura 
existente, mesmos pontos que já existem catracas e cancelas instaladas? 
 
R - Faz parte do escopo da licitação a substituição dos equipamentos, conforme itens 9, 10 e 
13 do Termo de Referência. Quanto ao uso da mesma infraestrutura, cabe ao licitante realizar 
análise técnica, desde que cumpra o estabelecido no Termo de Referência.  
 
3. No escopo da contratação, solicitam 55 controladoras com biométrica/RFID, pergunto: 
Estes equipamentos serão instalados para controle de pontos dos funcionários ou serão 
instalados com fechaduras eletroímãs para controle de acesso ao local no caso portas? 
 
R - Serão instalados com fechaduras eletroímãs para controle de acesso. 
 



4. No escopo da contratação solicitam 02 leitores faciais, pergunto: estes leitores serão 
instalados em portas, catracas ou porta acionamento das cancelas via facial? 
 
R - Para acionamento das cancelas via facial. 
 
5. Solicitamos informar quantas portarias são existente hoje na edificação e quantos 
equipamentos (cancelas/catracas) serão instalados em cada portaria?  
 
R - Atualmente existem 3 (três) portarias, sendo: uma para pedestres e duas para veículos. 
Quanto aos equipamentos que serão instalados atentar para os itens 9, 10 e 13 do Termo de 
referência. 
 
6. De acordo com os itens abaixo, preciso saber se vocês aceitam o CFT, pois todo o serviço é 
técnico e não há necessidade de engenheiro.  
17.4.3. A comprovação dos profissionais técnicos, a serem detentores de atestado de 
responsabilidade técnica se dará pela apresentação de Certidão de Acervo Técnico emiti do 
pelo CREA, podendo ser aceita Certidão de Acervo Técnico posta em Atestado de Capacidade 
Técnica, comprovando a efetiva prestação dos serviços objeto desta licitação; 
17.4.4.Certificado de Registro do licitante e de seus responsáveis técnicos no CREA da região 
a que estiver vinculado o licitante,dentro do prazo de validade, que comprove atividade 
relacionada com o objeto da presente licitação, conforme a Resolução n.º218/1973 do 
CONFEA, Art. 9°, ou outra(s) que vier(rem) a substituí-la ou alterá-la; (bem como alicerçado 
no Art. 7°, "g", e Art. 60.da Lei nº 5.194/66, vez que haverá exercício profissional da 
engenharia na execução do serviço objeto do presente instrumento). 
 
R - Para execução do serviço deve haver a responsabilidade técnica de um engenheiro, seja de 
Eletricista, Eletrônico ou de Telecomunicações, visando atender a complexidade deste 
Laboratório Farmacêutico.  
 
7.                                           17.4.1 . Comprovação por meio de atestado 
de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, 
que comprove(m) o bom desempenho da empresa (qualidade e cumprimento de prazo) com 
seus clientes, o(s) qual(is) deverá(ão) especificar a(s) quantidade(s) fornecida(s), cuja soma 
dos atestados deverá contabilizar no mínimo 30% (trinta por cento) neste Termo. 
Entendemos que para a comprovação da habilitação técnica, referente ao subitem 17.4.1, a 
apresentação de atestado(s) de capacidade técnica fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 
direito público ou privado, que comprove(m) o bom desempenho da empresa (qualidade e 
cumprimento de prazo), especificando a(s) quantidade(s) fornecida(s), cuja soma dos 
atestados, contabilize no mínimo 30% (trinta por cento) da(s) quantidade(s) constantes 
neste Termo, que contemplem o fornecimento e instalação de sistemas integrados de 
controle de acesso e CFTV, e que compreendam leitores de proximidade, leitores 
biométricos e câmeras de CFTV, é suficiente para atendimento à habilitação 
técnica. Está correto nosso entendimento? 
 
R - A licitação visa a Solução de Controle de Acesso, logo a comprovação de habilitação técnica 
deverá ser sobre o escopo como um todo, sendo admitida a comprovação de aptidão através 
de certidões ou atestados de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior, cuja soma dos atestados deverão contabilizar no mínimo 30% (trinta 
por cento) da Solução. 
 
8. Entendemos que para comprovação das características técnicas solicitadas no EDITAL e 
TERMO DE REFERÊNCIA, deverá ser fornecido juntamente com a proposta de preços, os 



documentos oficiais do fabricante (catálogos, manuais, datasheets, declaração do 
fabricante) que comprovem as especificações técnicas dos equipamentos ofertados. Está 
correto nosso entendimento? 
 
R - Informamos que devem ser observado os itens 16 e 17 do Edital, bem como os itens 7 e 22 
do Termo de Referência. 
 
 
9. Poderiam informar qual o valor estimado para o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2022? 
 
R - O valor estimado é SIGILOSO, conforme indicado no item 3.3 do Edital e item 5.1 do Termo 
de Referência. Caso tenha interesse em participar da licitação, sugerimos uma leitura atenta 
destes documentos. 
 
 
Rosiane Brito 
Pregoeira 


