
  

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 0060407855.000178/2021-28
 
Fazem parte deste Termo de Referência os seguinte anexos assinados por
referência:
 
● ANEXO I -   MAPA DE RISCO
● ANEXO II -  MODELAGEM DE ARQUITETURA DOS EQUIPAMENTOS DA SOLUÇÃO
● ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA
 

CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO

1.   DO OBJETO
1.1. Contratação 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 do LAFEPE sede - conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
1.2. A instalação de equipamentos deverá contemplar os dispositivos para
controle de acesso de pessoas e veículos, bem como os hardwares necessários à
integração com a base de dados do LAFEPE.
1.3. Os softwares contemplam o licenciamento de todos os programas de
computador e drivers de dispositivos necessários ao funcionamento da solução,
bem assim o direito de atualização de versão pelo período de 36 (trinta e seis)
meses.
1.4. Os serviços, em geral, contemplam a instalação, configuração,
adaptação, integração, treinamento e operação assistida de equipamentos e
software.
1.5. O suporte técnico compreende o atendimento de incidentes e a
manutenção preventiva, corretiva e evolutiva da solução pelo período de 36 (trinta
e seis) meses.
 
2.   DO PRAZO CONTRATUAL
2.1. O prazo de vigência do Contrato decorrente da licitação será de 36
(trinta e seis) meses contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado
de acordo com o Art. 71 da Lei 13.303/2016.
 
3. JUSTIFICATIVA
3.1. Da contratação:
3.1.1. Considerando a relevância da segurança institucional para o exercício
livre e independente das funções deste Laboratório;
3.1.2. Considerando que atualmente onde funcionam as atividades deste
laboratório não possuem nenhum tipo de controle de acesso que engloba: a
proteção, a salvaguarda das pessoas, do material, das áreas e instalações fabris e
da informação;
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3.1.3. Considerando a Portaria SVS/MS nº 344/98 da RDC e suas
atualizações.
3.1.4. Considerando a necessidade de garantir um controle de acesso mais
eficiente, a fim de garantir as medidas de segurança institucional elencadas;
3.1.5. Ante as considerações acima, faz-se necessária a implantação de um
sistema que identifique, registre a entrada e saída de pessoas de forma rápida,
segura e confiável e, em alguns casos, restrinja tal acesso, garantindo maior
segurança aos membros, servidores e visitantes nas dependências do LAFEPE.
 
3.2. Do quantitativo:
3.2.1. Existe uma necessidade identificada, constante, a execução dos
projetos e atividades operacionais do LAFEPE, demandada pela necessidade de
controle de acesso, que engloba: a proteção, a salvaguarda das pessoas, do
material, das áreas e instalações fabris e administrativa.
3.2.2. Tendo a necessidade de instalação de catracas de acesso, configurada
a um sistema de software que possa reconhecer, captar e cadastrar informações
de funcionários, prestadores de serviços e visitantes, tanto na entrada principal
(portaria e estacionamento) locais esses onde o fluxo de pessoas e constante,
como na entrada e saída do refeitório, para a melhor organização do mesmo.
Possuindo também uma necessidade de controle de entrada e portas com
fechaduras eletrônicas na área fabril, vez que estas portas estão em ambiente que
pela força da Portaria nº 344/98 exige o controle dessas áreas.
3.2.3. Assim, após analise identificamos um quantitativo, como indicado no
item 10 deste instrumento, o LAFEPE pretende em forma de contratação, com
melhorias significativas nos processos e ferramentas da gestão contratual, com o
objetivo de prover um modelo eficiente e eficaz, capaz de atender e garantir um
controle de acesso mais eficiente, a fim de prestar as medidas de segurança
institucional elencadas.
 
4.  DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO
4.1. Modalidade: Pregão Eletrônico
4.2. O critério de julgamento:  MENOR PREÇO GLOBAL.
 
5. DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
5.1. O preço máximo admitido para o OBJETO do presente processo
licitatório é SIGILOSO, nos termos do art. 34 da Lei 13.303/2016.
 
6. DOS RECURSOS FINANCEIROS
6.1. Os recursos financeiros para custear as despesas com o objeto deste
termo de referencia são provenientes de receita própria do LABORATÓRIO
FARMACÊUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL
ARRAES S. A – LAFEPE.
 
7. DA PROPOSTA
7.1. A proposta deverá conter o detalhamento dos serviços de forma clara,
incluindo todos os itens necessários ao fiel cumprimento dos serviços;
7.2. O prazo de validade da proposta será de 90 (noventa) dias, contados
da data da sua apresentação.
7.3. No preço total do objeto deverão estar incluídos todos os custos da
mão de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, uniformes, tributos,
taxas, contribuições, insumos, equipamentos e quaisquer outros encargos que
incidam sobre a prestação do serviço a ser executado;
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8. JUSTIFICATIVA PARA FORMATAÇÃO DO OBJETO EM LOTE ÚNICO
8.1. A opção pelo agrupamento dos itens em lote único justifica-se para
atender integralmente os objetivos da presente contratação. A contratação de
forma conjunta é justificada em razão da vinculação entre a execução dos serviços
e a disponibilização dos materiais, implicando substituição de peças e acessórios
durante a vigência do contrato, sob a responsabilidade da empresa contratada.
8.2. Desta forma, possibilita-se à administração o gerenciamento
centralizado do contrato, bem como uma relativa economia de escala,
possibilitando maior controle de gestão, evitando o tempo despendido para sua
perfeita fiscalização e a excessiva e desnecessária burocratização de processos,
além de aglutinar a disponibilização  e funcionamento de todos os equipamentos
do sistema de forma integrada, com configurações compatíveis e realizadas por
uma única contratada responsável.
8.3. Assim, os objetos que compõem todo o sistema de controle de acesso,
representados pelos itens 9 e 10 neste termo de referência, não serão
parcelados em itens, por se tratar de um conjunto de serviços e materiais que
funcionam como um todo e se completam, cada um com sua função específica de
forma a atender as demandas por completo.
8.4. É imprescindível que uma única empresa deva disponibilizar a
integralidade da solução relacionada no lote único, sob pena de prejuízo da
eficiência técnica e econômica. O controle de acesso faz parte da segurança
institucional. Com maior nível de controle pela Administração na sua execução,
maior interação na solução, maior facilidade no cumprimento do cronograma
preestabelecido e na observância dos prazos, concentração da responsabilidade
pela execução e concentração da garantia dos resultados.
8.5. Importante salientar que esta Administração pretende contratar uma
solução que no seu contexto geral possui uma só natureza (unicidade). Assim,
deve respeitar a integridade qualitativa do objeto a ser executado, não podendo
ser adquirido através do fracionamento.
 
9. REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA E SERVIÇO
9.1. Controlador de Acesso Biométrico/RFID

I - Deve possuir memória interna ao equipamento com
capacidade de armazenamento de no mínimo 3.000 usuários e 3 mil
usuários biométricos;
II - Deve possuir capacidade de armazenar até 100 mil eventos;
III - Deve possuir sensor para leitura biométrica de impressão
digital e cartão de proximidade;
IV - Deve suportar temperatura de operação de no mínimo 0 a
45ºC;
V - Deve suportar operação com umidade de 20 a 80%;
VI - Deverá acompanhar fonte de energia;
VII - Deve possuir consumo máximo de 190 mA;
VIII - Deve possuir interface de comunicação Ethernet;
IX - Deve permitir download e upload de usuários via TCP/IP;
X - Deve possuir tensão de alimentação 12 Vdc
 

9.2. Leitor de Reconhecimento Facial
I - Deve realizar a detecção facial por profundidade da face, que
impossibilitaria acesso por foto;
II - Deve possuir armazenamento de 100.000 usuários, 100.000
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senhas, 100.000 imagens de face e 50 administradores;
III - Deve possuir câmera dupla dinâmica ampla 2MP com baixa
luminosidade, luz branca e IR;
IV - Deve possuir preenchimento ajustável do brilho da luz;
V - Deve possuir verificação da face >99%;
VI - Deve possuir velocidade de comparação da face em ≤0,2s
por pessoa;
VII - Deve possuir índice de proteção IP65;
VIII - Deve possuir tensão de alimentação de 12Vdc 2A;
IX - Deve possuir temperatura de operação de -30˚C a 50˚C;
X - Deve possuir protocolos Ethernet: IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP,
P2P;
XI - Deve possuir suporte a SDK e API;
XII - Deve possuir tecnologia Visible Light;
XIII - Deve possuir display 7”;
XIV - Deve possuir câmera com ½.8” 2MP CMOS;
XV - Deve possuir WDR de 120dB;
XVI - Deve possuir status indicadores em LED;
XVII - Deve possuir interface comunicadora com o usuário: sonora e
visual;
XVIII - Deve possuir autenticação via reconhecimento facial e
também via senha;
XIX - Deve possuir leitor de cartão: 1 RS-485 e 1 Wiegand;
XX - Deve possuir porta USB;
XXI - Deve possuir portas Ethernet: 1x10/100 Base-T e 1x100/1000
Base-T;
XXII - Deve possuir entradas e saídas para alarme;
XXIII - Deve possuir detecção do status da porta.
 

9.3. Cancela de Acesso 3m
I - Deve possuir tempo de abertura ajustável que varia de 0,7s a
3s;
II - Deve possuir tempo de fechamento ajustável que varia de
1,5s a 4s;
III - Deve possuir de 600 a 450 ciclos por hora;
IV - Deve possuir motor de 1HP;
V - Deve possuir alimentação de 220Vac a 60Hz;
VI - Deve possuir barreira em alumínio com 2mm de espessura
com comprimento de 3m até a área de fechamento;
VII - Deve possuir central eletrônica com inversor de frequência;
VIII - Deve possuir stop mecânico com regulagem de altura;
IX - Deve possuir gabinete de aço galvanizado com tratamento
anticorrosivo e pintura eletrostática que garantam resistência contra
ação do tempo;
X - Deve possuir sistema de fim de curso com encoder;
XI - Deve possuir freio eletrônico;
XII - Deve permitir a instalação de vários acessórios, como: laço
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indutivo, sinaleira, fotocélula, botoeira).
 

9.4. Catraca de Acesso
I - Deve possuir mecanismo de giro de alta performance;
II - Deve possuir 3 milhões de ciclos;
III - Deve conceder passagem de 35 pessoas por minuto;
IV - Deve possuir pictograma LED para sinalização de
liberado/bloqueado;
V - Deve possuir sistema Braço Que Cai (BQC);
VI - Deve conceder liberação em 0,2 segundos;
VII - Deve possuir pictograma LED para indicação do sentido da
passagem;
VIII - Deve possuir mecanismo silencioso com giro suave;
IX - Deve possuir sentido de passagem bidirecional;
X - Deve possuir abertura de tampa superior por chave com
segredo;
XI - Deve possuir sistema eletromecânico para liberação do giro;
XII - Deve possuir alimentação de 100V-220V;
XIII - Deve possuir consumo máximo de 30W;
XIV - Deve possuir contato seco;
XV - Deve ser em material Inox 304 1mm.
 

9.5. Fecho Eletromagnético/Eletroimã
I - Deve ser compatível com todos os tipos de porta (madeira,
alumínio, aço e vidro);
II - Deve possuir sensor de porta aberta;
III - Deve possuir acessórios para fixação em portas de madeira e
de vidro e vir acompanhada de todos os acessórios, como placa de
fixação, parafusos e todos os acessórios necessários para fixação e
adequação às instalações;
IV - Deve suportar no mínimo 150 Kg de carga quando instalado;
V - Deve possuir acabamento na cor branca;
VI - Deve ser compatível com controladoras de acesso, interfones
e videoporteiros;
VII - A alimentação deverá ser fornecida fonte, para utilização em
eletroímãs e botoeiras, capaz de receber conexão direta de bateria
12V para propiciar grande autonomia energética em caso de falta
de energia por parte da concessionária;
VIII - Deve possuir consumo de 400 mA a 12 Vdc;
IX - A botoeira de abertura de porta deve ser constituída de um
botão de saída em inox, fixado em caixa, deve funcionar em modo
passivo e circuito NA (normalmente aberto), e deve vir
acompanhado de todos acessórios para fixação como parafusos,
todos necessários para fixação e adequação as instalações.
 

9.6. Switch de Acesso
I - Deve possuir 8 portas 10/100 Mbps, sendo 8 destas PoE/PoE+
e 1 exclusiva para uplink;
II - Deve ser compatível com padrão IEEE 802.1p;
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III - Deve possuir capacidade mínima de 1,8 Gpbs;
IV - Deve ser compatível com IEEE 802.3, 802.3u e 802.3x, com
portas PoE;
V - Deve possuir função PoE Extender para transmissão de dados
e PoE por até 250 metros;
VI - Deve possuir proteção contra surtos elétricos de até 15 kV
em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação;
VII - Deve possuir consumo máximo de 102 W;
VIII - Deve suportar temperatura de operação de mínimo -10 a
45ºC;
IX - Deve possuir QoS para priorização do tráfego de dados, voz e
vídeo (IEEE 802.1p);
X - Deve possuir detecção automática do padrão do cabo normal
ou crossover;
XI - Deve possuir tensão de alimentação de 100-240 Vac e 51
Vdc, entrada e saída respectivamente;
XII - Deve suportar operação com umidade de 10 a 90%.
 

9.7. Switch Core
I - Deve possuir no mínimo 16 portas 10/100 Mbps, com suporte
à PoE/PoE+ e 2 portas exclusivas para uplink;
II - Deve possuir 1 porta extra 10/100/1000 Mbps + 1 Mini-Gbic
para uplink de dados;
III - Deve possuir função PoE Extender para transmissão de dados
e energia da porta 1 a 8;
IV - Deve ser compatível com padrão IEEE 802.1p;
V - Deve possuir capacidade mínima de 7,2 Gpbs;
VI - Deve ser compatível com IEEE 802.3, 802.3u e 802.3x, com
portas PoE;
VII - Deve possuir função PoE Extender para transmissão de dados
e PoE por até 250 metros;
VIII - Deve possuir proteção contra surtos elétricos de até 15 kV
em todas as portas RJ45 e fonte de alimentação;
IX - Deve possuir consumo máximo de 180 W;
X - Deve suportar temperatura de operação de mínimo 0 a 40ºC;
XI - Deve possuir QoS para priorização do tráfego de dados, voz e
vídeo (IEEE 802.1p);
XII - Deve possuir detecção automática do padrão do cabo normal
ou crossover;
XIII - Deve possuir função Full duplex e Flow Control (IEEE 802.3x);
XIV - Deve possuir fonte de alimentação bivolt automática;
XV - Deve suportar operação com umidade de 10 a 90%.
 

9.8. Cadastrador Biométrico
I - Deverá ser Plug & Play via USB;
II - Deve ser compatível com Windows 7 e 10 (64bits);
III - Deve possuir alimentação de 5V (via UBS);
IV - Deve possuir corrente máxima de operação de 200mA;
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V - Deve possuir temperatura de operação de -20ºC a 55ºC;
VI - Deve possuir resolução de 500 dpi.

 

9.9. Cadastrador RFID
I - Deve possuir visualização visual e sonora;
II - Deve possuir alcance de até 6cm;
III - Deverá ser Plug & Play via USB;
IV - Deve ser compatível com Windows 7 e 10 (64bits);
V - Deve possuir alimentação de 5V (via UBS);
VI - Deve possuir corrente máxima de operação de 100mA;
VII - Deve possuir temperatura de operação de -10ºC a 55ºC;
VIII - Deve possuir frequência de operação de 125 KHz e 13,56MHz.

 

9.10. Cartões de Proximidade
I - Deve possuir frequência mínima de 125 KHz e 13,56 MHz;
II - Deve possuir impressão off-set, termotransferência e
sublimação nos dois lados;
III - Deve possuir memória de 64 bits.

 

9.11. Botão de Saída Inox
I - Deve ser em aço inoxidável;
II - Deve possuir caixa com furos para fixação e saída dos fios;
III - Deve poder ser sobreposto em paredes de alvenaria, gesso
ou madeira;
IV - Deve possuir contatos: COM e NO;
V - Deve possuir vida útil de 500 mil acionamentos.

 

9.12. Mola Hidráulica
I - Deve possuir 2 ajustes de velocidade de fechamento;
II - Deverá ter regulagem de fechamento em 180º a 20º e 20º a
0;
III - Deve possuir instalação reversível: direita/esquerda;
IV - Deve suportar até 85kg.

 

9.13. Estação de Trabalho (client)
I - Deve possuir processador I3-8100 8ª geração, Quad Core de
3,6 GHz;
II - Deve possuir memória interna de 8GB DDR4 de 2400 MHz;
III - Deve possuir gabinete mini torre ATX, fonte 200 W real;
IV - Deve possuir Disco Rígido SATA de 1TB;
V - Deve possuir saída de vídeo: 1 VGA, 1 saída HDMI;
VI - Deve possuir 9 portas USB, sendo 1 interna USB 3.1, 6 no
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painel da placa (4 USB 2.0 e 2 USB 3.1) e 2 USB 2.0 no painel do
micro;
VII - Deve possuir sistema de áudio de 7.1 Home Theater;
VIII - Deve possuir placa de áudio integrada;
IX - Deve possuir 2 slots de memória DDR4 e suportar até 32GB
no total;
X - Deve vir acompanhado de monitor LED de 19,5” wide sem
áudio, teclado e mouse óptico;
XI - Deve possuir 1 slot PCI Express 3.0 x16, 2 slots PCI Express
3.0 x1;
XII - Deve possuir slot M.2 para SSD;
XIII - Deve possuir placa de rede Ethernet 10/100/1000Mbps.

 

9.14. Estação de Trabalho (server)
I - Deve possuir processador Intel Xeon E-2278G Cache de 8 M,
3,4GHz Core 8;
II - Deve possuir memória interna de 16GB DDR4 ECC UDIMM;
III - Deve possuir gabinete torre, fonte 450W;
IV - Deve possuir Disco Rígido 1TB Surveillance SATA;
V - Deve possuir placa de rede 2 portas 1Gbe Offboard;
VI - Deve vir acompanhado de monitor LED de 21,5”, teclado e
mouse óptico;
VII - Deve possuir placa mãe server single LGA1151 Intel Xeon,
com 2 portas de rede 1Gbe;
VIII - Deve possuir SSD 480GB;
IX - Deve possuir Windows 10 Pro 64Bits PT-BR.

 

9.15. Rack de Distribuição
I - Deverá ser considerado Rack de parede com no mínimo 8U’s
para acomodação dos equipamentos em cada unidade, padrão 19”,
com mínimo de 570mm de profundidade;
II - Deve possuir sistema Easy Mounting, com peças e parafusos
padronizados para fácil instalação e montagem;
III - Deve possuir abertura para instalação de sistema de
ventilação no teto;
IV - Deve possuir estrutura com ponto de aterramento;
V - Deve possuir fechamento lateral com venezianas e fecho com
abertura;
VI - Deve ser compatível com as normas IEC 60297-3-100 e IEC
60297-3-105;
VII - Deve possuir porta de acrílico e fecho com chave;
VIII - Deve ser em aço SAE 1008;
IX - Deve ser na espessura de 0,9mm – fechamento 0,75mm;
X - Deve ser em pintura eletrostática epóxi pó microtexturizado.

 

9.16. Nobreak 1500VA
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I - Tensão nominal de entrada 120 / 220 V~;
II - Variação da tensão de entrada 90-148 V~ / 169-270 V~;
III - Frequência de entrada 60 Hz;
IV - Fator de potência de no mínimo 0,7;
V - Tensão nominal de saída* 120 V~;
VI - Regulação da tensão de saída 120 V ±10%;
VII - Tempo de transferência <10 ms;
VIII - Frequência no Modo Bateria 60 Hz ±1%;
IX - Forma de onda no modo Bateria Senoidal;
X - Máxima distorção harmônica** <10%;
XI - Com no mínimo 6 tomadas (NBR 14136) de 10 A.

 

9.17. Totem para Leitor Facial
I - Deve possuir 2,3 metros;
II - Deverá ser galvanizado a fogo;
III - Deve ser aço 1010/1020;
IV - Deve acompanhar base e chumbador.
 

9.18. Cobertura em Policarbonato para totem para leitor facial
I - Deve possuir medidas em: área de 2,00x1,00 em curva e pé
direito de 2,5m (medidas mínimas);
II - Deve possuir estrutura em aço carbono tratado com fundo
corrosivo;
III - Deve possuir pintura sintética automotiva;
IV - Deve possuir base em tubos retangulares;
V - Deve possuir fixação das placas de policarbonato e
acabamentos externos em alumínio.

 
9.19. Software de Gerenciamento Principais funções do Server
 

I - Software de Gerenciamento
II - Acesso à interface via navegadores Chrome, Firefox e Safari;
III - Fácil de instalar e configurar;               
IV - Mais eficiência na troca de informações; 
V - Banco de dados PostgreSQL;
VI - Software gratuito para até 80 dispositivos;
VII - Registro de eventos de usuários;  
VIII - Gerencia toda linha de controle de acesso que tenha conexão
Ethernet;  
IX - Gerenciamento de usuários, departamentos, visitantes,
credenciais de acesso, operadores e perfis de operadores, pontos de
acesso e grupos de acessos;
X - Até 16 zonas de tempo com 3 intervalos por dia;
XI - Criação de feriados personalizados; 
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XII - Intertravamento para pontos de acesso de um mesmo
dispositivo (criando regras de acesso);
XIII - Criação de regras para integração com outros sistemas via
contato seco;
XIV - Monitoramento de eventos em tempo real, capturando
eventos em tempo real;
XV - Compatível com Windows 7 e 10, versão 32 e 64 bits   
XVI - Compatível com diversos navegadores para acesso web.  
XVII - Suporta armazenamento na borda e armazenamento
centralizado; 
XVIII - Planos de gravação: todos os dias, dia de semana, fim de
semana e customizado; 
XIX - Backup de armazenamento: diário ou semanal, possibilitando
selecionar os dias da semana em que ocorrerão o backup;
XX - Visão geral e detalhes das informações do sistema;
XXI - Sistema, administrador, logs do cliente; 
XXII - Busca e exportação dos logs 
XXIII - Informações em tempo real e histórico de eventos.

 

10. QUADRO DE QUANTITATIVOS
 

DESCRIÇÃO
ITEM UN Qtd

1. SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DE ACESSO UN 1

2. DESKTOP COM MONITOR E MOUSE CONFORME
CONFIGURAÇÃO UN 2

3. SWITCH 08 PORTAS GIGABIT 100-240 VCA/50-60 HZ/0,6
A+POE UN 10

4. SWITCH 16 PORTAS GIGABIT 100-240 VCA/50-60 HZ/0,6
A+POE UN 1

5. FECHADURA ELETRO-IMÃ UN 49

6. CADASTRADOR DE MESA BIOMETRICO UN 02

7. CARTAO DE PROXIMIDADE UN 50

8. LEITOR BIOMETRIA E CARTAO UN 60

9. CADASTRADOR DE CARTAO UN 2

10. CANCELA DE ACESSO UN 2

11. CATRACA PEDESTAL UN 04

12. LEITOR RECONHECIMENTO FACIAL UN 02

13. NOBREAK RACK 1,5 KVA E220/S220V UN 11

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1. Treinamento (Serviço de capacitação dos operadores e gestores do sistema
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1. (01 pessoa por local de instalação))

2.

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS EM GERAL SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: LEITOR BIOMÉTRICO E
PROXIMIDADE COM CONTROLADOR DE ACESSO INTEGRADO /FECHO

ELETROMAGNÉTICO / MOLA AÉREA PARA PORTA / ACIONADOR DE EMERGÊNCIA
/ BOTOEIRAS

 
10.1 - A capacitação dos operadores e gestores do sistema deverá ser promovida
remotamente pela empresa contratada, sempre que necessário, com todos os
participantes previamente indicados pelo LAFEPE. Na ocasião, como parte do
treinamento, a contratada deverá fornecer uma cartilha eletrônica para consultas
posteriores ou sanar dúvidas após o treinamento.
 
11. SERVIÇOS E SEUS RESPECTIVOS PRAZOS
11.1. Apresentamos, a seguir, os tipos de serviços contemplados por este
Nível Mínimo de Serviço a serem prestados pela CONTRATADA, cujos indicadores
serão permanentemente avaliados pelo CONTRATANTE.

Item Atividade ou Serviço Métrica Meta

Implantação da Solução

1
Realização, por parte da

CONTRATADA, da implantação
da solução no ambiente do

CONTRATANTE.

Dias corridos após a assinatura
do contrato.

30
dias

Orientação de Uso da Solução

2
Provimento, por parte da

CONTRATADA, de orientação
aos usuários e gestores do

CONTRATANTE.

Dias corridos após a implantação
da solução ou introdução de

equipamentos novos e diferentes
na solução.

15
dias

Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos

3 Manutenção e reparo de
equipamentos.

Dias úteis após a abertura do
chamado. 1 dia

 

4

Substituição temporária de equipamento fora de
operação por outro com características equivalentes
ou superiores e em perfeito estado de funcionamento
(não necessitando ser um equipamento novo), quando

não for possível reparar o equipamento no prazo
estabelecido no item anterior.

Dias úteis
após a

finalização do
prazo do item

anterior.

1
dia

5
Reposição de equipamento em manutenção ou sua
substituição, de forma definitiva, por um novo, de

primeiro uso, caso o equipamento original não possa
ser recuperado.

Dias corridos
após

substituição
temporária

do
equipamento.

30
dias

6

Substituição temporária de equipamento com
problemas de ordem intermitente por outro com
características equivalentes ou superiores e em

perfeito estado de funcionamento (não necessitando

Dias úteis
após a

abertura do
chamado.

1
dia
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ser um equipamento novo). chamado.

7
Substituição, de forma definitiva, de equipamento

com problemas de ordem intermitente por um novo,
de primeiro uso.

Dias corridos
após

substituição
temporária

do
equipamento.

30
dias

 
12. INFRAESTRUTURA

12.1. Toda a infraestrutura (eletrodutos, cabos, conduletes e etc) necessária
às instalações de cabeamento e instalações elétricas para o perfeito
funcionamento dos equipamentos deverá ser executada pela contratada de forma
aparente.
12.2. Todos os produtos e materiais utilizados deverão ser de 1ª linha e
previamente aprovados pela fiscalização da contratante.

a)Características Técnicas a serem adotadas:
I - Os eletrodutos deverão ser do tipo PVC, rosqueáveis, com
todos os acessórios próprios (curvas, luvas, abraçadeiras,
conduletes, arruelas e buchas, parafusos e terminações) necessários
para a instalação;
II - Toda a tubulação deverá estar limpa e seca, antes de serem
instalados os condutores;
III - Durante a instalação, todas as extremidades dos eletrodutos,
conduletes, etc. deverão ser vedados com tampões e tampas
adequadas para tal;
IV - Os eletrodutos deverão ser unidos por meio de luvas e/ou
curvas;
V - As transições entre eletrocalhas, perfilados e/ou eletrodutos
deverão ser efetuados por meio de acessórios adequados. Não
serão permitidos cabos expostos nas transições;
VI - O cabo de dados fornecido deverá ser de categoria Cat5e,
devidamente homologado pela Anatel, bem como demais acessórios
na mesma categoria de cabo;
VII - Deverá ser considerado unidade de energia UPS com pelo
menos 1500VA, possuir 2 baterias seladas 12V 9Ah, fator de
potência 0,7, tensão de entrada bivolt automático,  com religamento
automático e gerenciamento local via USB. Deverá possuir proteção
contra: sobrecarga, curto-circuito, variação de frequência, surtos de
tensão, sobreaquecimento, sub/sobre tensão da rede elétrica,
descarga total de baterias e sobrecarga das baterias, e autonomia
de no mínimo 25 minutos a plena carga.

 

13. ESCOPO PRINCIPAL
13.1. Fornecimento de sistema de controle de acesso, incluindo:

I - Instalação de 55 (cinquenta e cinco) controladoras
biométricas/RFID;
II -  Instalação de 04 (quatro) catracas de acesso;
III - Instalação de 02 (duas) cancelas no acesso;
IV - Instalação de 02 (dois) leitores faciais;
V - Para as salas de Telecom de distribuição, serão instalados
racks de parede de 8US, com os switches de acesso do tipo 8 portas,
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bem como patch panels cat5 e 24 portas, painéis de fechamento e
organizadores de cabos, onde haverá a gerência do controle de
acesso, contemplando uma estação de trabalho, bem como monitor
para visualização das imagens, cadastrador de mesa biométrico e
todos os acessórios que compõem o kit;
VI - Instalação de quadros de distribuição elétrica individuais para
cada rack, onde estes serão alimentados por um nobreak de 1500VA
para estabilização da rede e proteção dos equipamentos. Para
alimentação das controladoras e fechaduras eletroímãs, será
lançado 01 (um) circuito elétrico, direto deste(s) quadro(s) para cada
controladora.

 
14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
14.1. A CONTRATANTE obriga-se a:

14.1.1. Exercer a fiscalização dos serviços por colaborador designado;
14.1.2. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no
Termo de Referência;
14.1.3. Encaminhar a liberação de pagamento das faturas da prestação de
serviços aprovadas;
14.1.4. Facilitar, por todos os meios a sua disposição, o exercício das
funções da CONTRATADA, dando-lhe acesso às suas instalações, promovendo
o bom entendimento entre seus funcionários e os empregados da prestadora
de serviços, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas;
14.1.5. Efetuar, periodicamente, a programação dos serviços a serem
executados pela CONTRATADA;
14.1.6. Prestar aos empregados da CONTRATADA informações e
esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados e que digam
respeito à natureza dos serviços que tenham a executar;
14.1.7. Indicar, formalmente, o gestor para acompanhamento da
execução contratual;
14.1.8. Notificar à CONTRATADA de qualquer irregularidade encontrada no
fornecimento dos serviços.
 

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
15.1. Além das obrigações já constantes no presente Termo de Referência,
na Lei Federal nº 13.303/2016 e a RILC do LAFEPE, constituem também obrigações
da CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, as seguintes:

15.1.1. Iniciar a execução dos serviços no prazo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir da assinatura do contrato, informando em tempo
hábil, qualquer motivo impeditivo ou que impossibilite iniciar a execução dos
serviços contratados, o que não eximirá a CONTRATADA de arcar com todo o
ônus pelos prejuízos causados à CONTRATANTE, podendo ser aplicadas as
sanções cabíveis;
15.1.2. Apresentar declaração indicando o nome, CPF, número do registro
no CREA da região competente, do responsável técnico que acompanhará a
execução dos serviços de que trata o objeto da contratação. O nome do
responsável técnico indicado deverá ser o mesmo que constar dos atestados
de responsabilidade técnica apresentados para qualificação técnica da
licitante;
15.1.3. Designar por escrito, no ato da assinatura do contrato, preposto
que tenha poderes para resolução de possíveis ocorrências que ocorram
durante a execução do contrato;
15.1.4.  Instalar toda infraestrutura (eletrodutos, cabos, conduletes e etc)
necessária às instalações de cabeamento e instalações elétricas para o

GOVPE - Termo de Referência LAFEPE - COADM 25596599         SEI 0060407855.000178/2021-28 / pg. 13



perfeito funcionamento dos equipamentos que deverá ser executada pela
contratada com a fiscalização da contratante.
15.1.5. Submeter-se à fiscalização permanente do gestor e fiscal do
contrato, designados pela CONTRATANTE;
15.1.6. A Contratada irá efetuar manutenções preventivas do sistema
operacional  as quais, serão executadas de forma remota, através de testes
periódicos ou por analise técnica preventiva no local, sem custo adicional para
a contratante.
15.1.7. A manutenção corretiva consubstancia-se em reparação ou
substituição de equipamentos fornecidos pela contratante.
15.1.8. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas,
no total ou em parte, os serviços prestados em que se verificarem vícios,
defeitos ou incorreções resultantes da sua execução;
15.1.9. É vedada a remoção dos equipamentos instalados sem prévia e
expressa anuência da Contratada, que se dará sempre por escrito, sob pena
de aplicação da penalidade prevista por infração contratual.
15.1.10. Manter-se durante a execução do contrato em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas neste instrumento;
15.1.11. Em caso de pane no sistema a contratada deverá disponibilizar
técnicos para o pronto reestabelecimento do sistema.
15.1.12. Exercer os serviços em horários que não interfiram no bom
andamento da rotina de funcionamento da CONTRATANTE;
15.1.13. Treinar sempre que necessário colaboradores indicados pela
contratada para a perfeita gestão do sistema, e fornecer uma cartilha
eletrônica para consultas posteriores ou sanar dúvidas após o treinamento.
15.1.14. Fornecer a quantidade "combinada" com a CONTRATANTE de
cartões de acesso para os visitantes

 
16. DO RECEBIMENTO
16.1. Em conformidade com o art. 175, inciso I, alíneas a) e b) do
Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convênios do Lafepe.
16.2. O recebimento dar-se-á em duas etapas:

16.2.1. PROVISORIAMENTE – pelo responsável na fiscalização, mediante
visto no relatório dos serviços realizados, e posterior atesto na Nota fiscal.
16.2.2. DEFINITIVAMENTE – pelo gestor do contrato, mediante
conferência dos serviços, quantitativos e valores contratados, com o atesto
final da nota Fiscal.

16.3. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução
do contrato.
 
17. DO REGIME DE EXECUÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO
17.1. O licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias para assinatura do contrato,
por meio eletrônico, contados a partir da convocação pela CONTRATANTE.
17.2.  Os serviços a serem contratados serão prestados por meio de REGIME
DE EXECUÇÃO INDIRETA, EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL.
 
18. DA GARANTIA CONTRATUAL
18.1. Para execução do objeto deste instrumento, a CONTRATADA prestará
garantia fixada em favor da CONTRATANTE no percentual de 5% (cinco por cento)
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do valor do objeto, nos termos do artigo 70, da Lei nº 13.303/2016, podendo a
CONTRATADA optar por uma das modalidades de garantia previstas no diploma
legal citado;
18.2. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia
acarretará a aplicação das sanções administrativas previstas neste termo de
referência edital e minuta do contrato poderá ensejar rescisão contratual.
18.3. A garantia deverá ser complementada, nos casos de acréscimos que
impliquem aumento no valor do objeto ou de reajustes de preços.
18.4. Só serão aceitas as prestações de seguro-garantia e cartas de fiança
bancária de agentes devidamente registrados e autorizados pela Superintendência
de Seguros Privados - SUSEP e pelo Banco Central do Brasil, respectivamente.
 
19. GESTÃO/FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
19.1. A gestão do contrato será exercida pela Coordenadoria Administrativa
do LAFEPE.
19.2. O acompanhamento e a fiscalização do objeto do contrato serão
exercidos por funcionário designado pelo Coordenador de Administração, ao qual
competirá acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução, bem como dirimir
e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem, determinando o
que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos
observados, dando ciência de tudo à Contratada, conforme disposto nos artigos
169 e 170 do Regulamento LAFEPE.
19.3. Além do que dispõe no Edital, a contratada, em caso de
inadimplemento de suas obrigações, garantido o contraditório e a ampla defesa
anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeita às sanções previstas no
Capítulo X da RILC (Regulamento de Licitações e Contratos do Lafepe) e a Seção III
da Lei 13.303/2016.
 
20. DO LOCAL DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
20.1. O Serviço será executado na sede do LAFEPE – LABORATÓRIO
FARMACÊUTICO DE PERNAMBUCO GOVERNADOR MIGUEL ARRAES , no
endereço Largo de Dois Irmãos, nº 1.117, Recife/PE, CEP. 52.171-010.
 
21. DO PRAZO E DA FORMA DE PAGAMENTO
21.1. O pagamento será efetuado em parcelas fixas mensais, em moeda
brasileira (Real) através de depósito bancário, em conta corrente da empresa
contratada, em até 30 (trinta) dias, após o recebimento da nota fiscal/fatura,
mediante atesto do gestor do contrato;
21.2. Deverão estar inclusos nos preços apresentados todos os gastos do
serviço, inclusive quaisquer tributos, sejam eles sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais, comerciais ou de qualquer outra natureza resultantes da
execução do contrato;
21.3. A contratante reserva-se o direito de suspender o pagamento se o(s)
produto(s)/serviço(s) for(em) entregue(s)/executado(s) em desacordo com as
condições e especificações constantes neste Termo de Referência, Edital e seus
respectivos anexos;
21.4.  Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a
contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido
deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso,
apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data da efetiva
liquidação, com base na variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor –
INPC, do IBGE, aplicando-se a seguinte fórmula:
EM = I x N x VP
Onde:
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EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido
N = Número de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do
efetivo pagamento
VP = Valor da Parcela em atraso
I = Índice de atualização financeira, assim apurado:
I = (TX/100)/365)
TX = Percentual do INPC anual
 
22.   DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
22.1. Os documentos para HABILITAÇÃO TRABALHISTA e  HABILITAÇÃO
FISCAL devem seguir a minuta padrão do Edital de aquisição de serviço
do LAFEPE, disponível no site desta instituição.
 
22.2. Para HABILITAÇÃO JURÍDICA os seguintes documentos:

22.2.1. No caso de empresário individual: inscrição na Junta
Comercial, Registro Público de Empresas Mercantis ou órgão equivalente,
acompanhado de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
22.2.2. No caso de sociedades comerciais ou empresa individual de
responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente
registrado na Junta Comercial ou órgão equivalente, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores,
acompanhado de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
22.2.3. No caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera
com averbação no Registro onde tem sede a matriz, acompanhado de todas
as alterações ou da consolidação respectiva;
22.2.4. No caso de sociedades simples: inscrição do ato constitutivo no
Registro Civil das Pessoas Jurídicas, acompanhada de prova de diretoria em
exercício, acompanhado de todas as alterações ou da consolidação respectiva;
22.2.5. No caso de sociedade empresária estrangeira em
funcionamento no País: decreto de autorização;
22.2.6. Comprovação de Licença de Funcionamento em vigor,
expedida pelo Órgão Municipal competente;
 

22.3. Para HABILITAÇÃO TÉCNICA os seguintes documentos:
22.3.1. 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.
22.3.2.  Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de empresas que pertençam ao
mesmo grupo empresarial.
22.3.3. No atestado deverá constar claramente que o mesmo foi fornecido
para a licitante, com CNPJ, razão social e endereço da mesma.
22.3.4. O(s) atestado(s) deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado,
original ou cópia reprográfica autenticada, assinados por autoridade ou
representante de quem os expediu, com a devida identificação.
22.3.5. Apresentar Registro da Empresa e do seu responsável técnico no
Órgão de Classe Competente; (com base 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).
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22.3.5.1. A comprovação dos profissionais técnicos, a serem detentores
de atestado de responsabilidade técnica se dará pela apresentação de
Certidão de Acervo Técnico emitido pelo CREA, podendo ser aceita
Certidão de Acervo Técnico posta em Atestado de Capacidade Técnica,
comprovando a efetiva prestação dos serviços objeto desta licitação;

22.3.6. 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.º 218/1973 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).
 

22.4. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
22.5. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou
Liquidação Judicial, ou de Execução Patrimonial, conforme o caso, emitida pelo
Cartório distribuidor da sede do licitante, ou de seu domicilio, dentro do prazo
de validade previsto na própria certidão, ou, na omissão, expedida a menos de
180 (cento e oitenta) dias, contados da data de apresentação dos documentos
de Habilitação e da Proposta Comercial, caso no documento não conste o
prazo de validade.
22.6. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou
Extrajudicial referente aos processos distribuídos pelo PJE (Processos Judiciais
Eletrônicos) da sede da pessoa jurídica;

22.6.1. A certidão descrita no subitem 19.2.2 somente é exigível
quando a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, ou
Liquidação Judicial, ou de Execução Patrimonial Falência, Recuperação
Judicial ou Extrajudicial do Estado da sede da licitante contiver a ressalva
expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.

22.7. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último
exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, comprovando
índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC), e solvência geral (SG)
igual ou superior a 1 (um), vedada a sua substituição por balancetes ou
balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

22.7.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente,
admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações
contábeis referentes ao período de existência da sociedade;
22.7.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou
contrato/estatuto social.

22.8. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um)
em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento)
do valor total estimado da contratação ou do item pertinente.
22.9. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão
estar assinadas por Contador ou por outro profissional equivalente,
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade.
22.10. O Balanço Patrimonial também poderá ser disponibilizado via
Escrituração Contábil Digital – ECD, desde que comprovada a transmissão
desta à Receita Federal do Brasil, por meio da apresentação do Termo de
Autenticação (recibo gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital -
SPED).
22.11. Será aceita também a apresentação de balanços e demais
demonstrações contábeis intermediárias, referentes ao exercício em curso, na
forma da lei, devidamente assinados pelo representante legal e pelo Contador
responsável, e registrados em Junta Comercial.
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23. DO REAJUSTE
23.1. O preço somente será reajustado após decorrido 12 (doze) meses da
data fixada para apresentação da proposta, de acordo com a Lei nº 17.555/2021 e
o Decreto nº 52.153/2022.
23.2. A contratada deverá apresentar até o final do mês antecedente ao
aniversário da apresentação de sua proposta, o pedido de reajuste, devidamente
instruído, com base nos últimos 12 (doze) meses, para fins de apreciação e
tramites para o deferimento, antes da assinatura do termo aditivo de prorrogação,
sob pena de preclusão
23.3. Será assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro inicial, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis,
porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe,
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o
RILC e da Lei Federal 13.303/2016 e com a Matriz de Risco disponível no processo
licitatório.
 
24. DA VISTORIA
24.1. É facultado ao licitante realizar uma Vistoria Técnica onde serão
executados os serviços, a fim de conhecer as instalações pertinentes e o grau de
dificuldade existentes, mediante prévio agendamento, no horário das 8h30min às
16h30min, por meio do telefone (82) 3183-1186, na Coordenadoria de
Administração - COADM.
24.2. Tendo em vista a faculdade de realização da vistoria, as empresas não
poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes
eventuais pretensões de acréscimos de preços, em decorrência da execução do
objeto deste instrumento.
24.3.
dia útil após a publicação do Edital e encerrar-se-á no dia útil anterior à abertura
da sessão pública.
 
25. DO CONSÓRCIO
25.1. Para a execução desse serviço NÃO será permitida à contratação de
empresa em forma de consórcio. Assim ratificamos o posicionamento contido no
Acórdão do TCU, que nos ensina que nem sempre a participação de empresa em
consórcio implica incremento de competitividade (associação de pequenas
empresas para participação em conjunto), podendo vir a constituir, ao contrário,
limitação à concorrência (diminuição do número de empresas de porte
interessada por integrarem um mesmo consórcio, nos termos do voto do Ministro
Relator do acórdão 280/2010 Plenário (Voto do Relator).
 
26. DA SUBCONTRATAÇÃO
26.1. É expressamente vedada a subcontratação total ou parcial do objeto
deste contrato, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo da aplicação de
penalidade prevista na minuta do contrato.
 
27. DAS SANÇÕES
27.1. Além do que dispõe no Edital, a contratada, em caso de
inadimplemento de suas obrigações, garantido o contraditório e a ampla defesa
anteriormente a sua aplicação definitiva, ficará sujeita às sanções previstas no
Capítulo X da RILC (Regulamento de Licitações e Contratos do Lafepe) e a Seção III
da Lei 13.303/2016.
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28.   DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Em caso de manifestação de desistência, fica caracterizado o descumprimento
total da obrigação assumida, consoante o estabelecido no Art. 183 do
Regulamento LAFEPE, sujeitando-o às penalidades legalmente estabelecidas.
A eventual rescisão do ajuste se dará nas hipóteses previstas na Lei
nº 13.303/2016 e no regulamento do LAFEPE, não cabendo, à Contratada, direito a
qualquer indenização.
 
29. DO FORO
Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste procedimento e da contratação
dele originada, será competente o Foro do município do Recife/PE, onde está
localizada a sede do LAFEPE

 
 

Recife, data da assinatura eletrônica.
 
 
 

José Vital Duarte Júnior
 

Coordenadoria Administrativa
 
 
 
 

ANEXO I

MATRIZ DE RISCO
 

MATRIZ DE RISCO

CATEGORIA DO
RISCO DESCRIÇÃO CONSEQUÊNCIA ALOCAÇÃO

DO RISCO

RISCO ATINENTE
AO TEMPO DA

EXECUÇÃO

Atraso na execução do
objeto contratual por
culpa do Contratado.

Paralisação
temporária das

atividades
Contratado

Fatores retardadores ou
impeditivos da execução
do contrato próprios do

risco ordinário da
atividade empresarial ou

da execução.

Paralisação
temporária das

atividades.
Contratado

Fatos retardadores ou
impeditivos da execução

do contrato que não
estejam na sua álea
ordinária, tais como

fatos do príncipe.

Paralisação
temporária das

atividades.
Contratante

Alteração de
enquadramento

tributário, em razão do
resultado ou de Aumento ou

diminuição do
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RISCO DA
ATIVIDADE

EMPRESARIAL

mudança da atividade
empresarial, bem como
por erro do Contratado

na avaliação da hipótese
de incidência tributária

diminuição do
lucro do

Contratado
Contratado

Variação da taxa de
câmbio

Aumento ou
diminuição do

custo do produto
e/ou do serviço.

Contratado

Elevação dos custos
operacionais para o
desenvolvimento da

atividade empresarial
em geral e para a

execução do objeto em
particular, tais como
aumento de preço de

insumos, prestadores de
serviço e mão de obra

devidamente
comprovados

Aumento do custo
do produto e/ou

do serviço.
Contratado

RISCO
TRABALHISTA E

PREVIDENCIÁRIO

Responsabilização do
LAFEPE por verbas

trabalhistas e
previdenciárias dos

profissionais do
Contratado alocados na

execução do objeto
contratual

Geração de
Custos

trabalhistas e/ou
previdenciário
para o LAFEPE,

além de eventuais
honorários

advocatícios,
multas e verbas
sucumbenciais

Contratado

RISCO
TRIBUTÁRIO E
FISCAL (NÃO
TRIBUTÁRIO)

Responsabilização do
LAFEPE por

recolhimento indevido
em valor menor ou

maior que o necessário,
ou ainda de ausência de
recolhimento, quando
devido, sem que haja

culpa do LAFEPE

Débito ou crédito
tributário ou fiscal

(não tributário)
Contratado

 
 
 

ANEXO II

MODELAGEM DE ARQUITETURA DOS EQUIPAMENTOS DA SOLUÇÃO

 
DOCUMENTO SEI Nº 20714909

 
 
 

ANEXO III

MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
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Local,         de                de 

 

Ao Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco Governador Miguel Arraes S.A. –
Lafepe

Largo de Dois Irmãos, 1117 – Dois Irmãos  -  Recife/PE

 

Prezado Senhor(a),

 

A (nome completo da empresa, CNPJ, número de telefone, endereço eletrônico, endereço
comercial), apresenta a sua proposta para o serviço xxxxxxxxxxxxxxx,  conforme detalhamento
contido no TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1 -PREÇOS:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR MENSAL
VALOR
TOTAL

(36
MESES)

01

TREINAMENTO
(SERVIÇO DE

CAPACITAÇÃO DOS
OPERADORES E
GESTORES DO
SISTEMA (01

PESSOA POR LOCAL
INSTALAÇÃO)).

UND 1   

02

SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO DE
ACESSÓRIOS EM

GERAL SERVIÇO DE
INSTALAÇÃO DOS

SEGUINTES
EQUIPAMENTOS:

LEITOR
BIOMÉTRICO E

PROXIMIDADE COM
CONTROLADOR DE

ACESSO
INTEGRADO /FECHO
ELETROMAGNÉTICO
/ MOLA AÉREA PARA

PORTA /
ACIONADOR DE
EMERGÊNCIA /

BOTOEIRAS

UND 1   

VALOR TOTAL POR EXTENSO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

2. COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
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2.1 A licitante deverá descriminar como se chegou ao valor unitário mensal, detalhando os
custos fixos.

 

ITEM UN Qtd Valor
Mensal

Valor Total
(36 meses)

1. SOFTWARE DE CONTROLE E
GERENCIAMENTO DE ACESSO UN 1   

2. DESKTOP COM MONITOR E MOUSE
CONFORME CONFIGURAÇÃO UN 2   

3. SWITCH 08 PORTAS GIGABIT 100-240
VCA/50-60 HZ/0,6 A+POE UN 10   

4. SWITCH 16 PORTAS GIGABIT 100-240
VCA/50-60 HZ/0,6 A+POE UN 1   

5. FECHADURA ELETRO-IMÃ UN 49   

6. CADASTRADOR DE MESA BIOMETRICO UN 02   

7. CARTAO DE PROXIMIDADE UN 50   

8. LEITOR BIOMETRIA E CARTAO UN 60   

9. CADASTRADOR DE CARTAO UN 2   

10. CANCELA DE ACESSO UN 2   

11. CATRACA PEDESTAL UN 04   

12. LEITOR RECONHECIMENTO FACIAL UN 02   

13. NOBREAK RACK 1,5 KVA E220/S220V UN 11   

 

4. VALIDADE DA PROPOSTA

A presente proposta é válida por 90 (noventa) dias.

 

5. DECLARAÇÕES

Declaramos que em nossos preços estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, tais
como: mão de obra, seguros, embalagens, cargas, descargas, tributos (impostos, taxas,
emolumentos e contribuições fiscais) que sejam devidos, em decorrência direta ou indireta do
contrato a ser celebrado entre as partes, ou de sua execução e serão de inteira
responsabilidade da contratada.

Declaro que tendo em vista a faculdade de realização da vistoria, não poderemos alegar o
desconhecimento das condições e grau de dificuldade existentes como justificativa para se
eximir das obrigações assumidas ou em favor de eventuais pretensões de acréscimos de
preços, em decorrência da execução do objeto deste certame.

Sendo o que se apresenta para o momento e no aguardo de um pronunciamento favorável por
parte de V.Sas., subscrevemo-nos

 

Nome Legível e Assinatura
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Documento assinado eletronicamente por Jose Vital Duarte Junior, em
27/06/2022, às 16:07, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
código verificador 25596599 e o código CRC 6D30F854.

Referência: Processo nº 0060407855.000178/2021-
28 SEI nº 17672893
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