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RESPOSTAS À CONSULTA PÚBLICA SEMGE/PMS Nº 004/2018 - 28/08/2018 à 

11/09/2018 
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO Nº 7.188 DE 28 DE AGOSTO DE 2018 

PROCESSO Nº 5523/2018 - REGISTRO DE PREÇO 
 

SOLUÇÃO DE GESTÃO INTEGRADA PARA CONTROLE DE ACESSO DE 
PESSOAS E VEÍCULOS 

 
 

INTRODUÇÃO 

 

A SEMGE por meio de Consulta Pública, colocou à disposição o Termo de Referência, 

para que os potenciais licitantes e interessados apresentem suas considerações, 

inclusive, visando esclarecer eventuais dúvidas técnicas que pudessem surgir no curso 

do Processo Licitatório, que tem por objeto o registro de preços para contratação de 

empresa especializada em solução de gestão integrada de controle de acesso de 

pessoas e veículos, bem como de cadastramento funcional para os Órgãos e Entidades 

da Prefeitura Municipal do Salvador - PMS. 

 O referido Termo de Referência foi disponibilizado através do link – 

http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/images/stories/consulta_publica.pdf - nos 

períodos de 03/08/2018 à 17/08/2018, e  de 28/08/2018 à 11/09/2018, onde os eventuais 

questionamentos e sugestões foram encaminhados por e-mail a Diretoria de 

Modernização e Tecnologia da Gestão, aos cuidados do Gerente Sandro Borges, 

através do e-mail: sandro.borges@salvador.ba.gov.br. 

 

QUESTIONAMENTOS E SUGESTÕES  

 

Potencial Licitante I  
 

QUESTIONAMENTO: As necessidades de infraestrutura serão por conta da Prefeitura? 
Tais como: ponto de alimentação nas localidades que irão receber os equipamentos, 
rede elétrica, ponto de rede TCP/IP nobreaks, switches e infraestrutura civil. 
 

10. DAS RESPONSABILIDAES DA CONTRATADA 

10.3. Todos os serviços de instalação deverão ser realizados sem 
prejuízo às atividades da CONTRATANTE. 

10.4. A configuração dos equipamentos, assim como todos os 
esforços inerentes à instalação dos mesmos, constitui obrigação 
da CONTRATADA. 

10.13. A CONTRATADA será a única responsável por despesas 
decorrentes de danos, devidamente comprovados, ocorridos por 
culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, 
ligadas às atividades de instalação dos equipamentos e seus 
desdobramentos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer 
responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por 
terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da lei, ligadas 
às atividades de instalação dos equipamentos e seus 
desdobramentos, bem como, ao cumprimento do contrato, 

http://www.gestaopublica.salvador.ba.gov.br/images/stories/consulta_publica.pdf
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conforme estabelece o Artigo 71 da Lei Nº 8.666 de 1993, sem 
repassá-los, sob qualquer hipótese, para a CONTRATANTE. 

 
11. DO PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO 

11.14. A CONTRATADA providenciará a instalação elétrica necessária 
aos equipamentos que vier a fornecer, não se admitindo, durante 
a execução dos serviços de instalação dos equipamentos e nas 
instalações elétricas, emendas de fios e cabos. 

 
RESPOSTA DMTG: As necessidades de infraestrutura de Rede Lógica e Elétrica 
serão por conta da Prefeitura Municipal, as demais necessidades para 
implantação da solução serão por conta da EMPRESA CONTRATADA. 
 
QUESTIONAMENTO: Em relação as entregas dos produtos e instalação, as contagens 
dos prazos poderão ser em dias úteis? Está correto nosso entendimento? 
 

8. DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE 

8.1. O recebimento do objeto deste Termo de Referência se dará 
conforme o disposto no artigo 73, inciso II e seus parágrafos, da 
Lei nº. 8.666, de 1993, compreendendo duas etapas distintas a 
seguir discriminadas: 

I. Provisoriamente, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir do 
recebimento dos materiais, mediante termos próprios, para 
efeito de posterior verificação da conformidade dos bens com a 
especificação prevista neste Termo de Referência, observado o 
disposto nos artigos 69, 73 e 76 da Lei nº. 8.666, de 1993. 

II. Definitivamente, no prazo de 10 (dez) dias corridos a partir do 
recebimento provisório, mediante atesto de nota fiscal, após a 
verificação da qualidade e quantidade dos bens e consequente 
aceitação, observados os artigos 69, 73 e 76 da Lei nº. 8.666, de 
1993. 

 
11. DO PRAZO DE ENTREGA E INSTALAÇÃO: 

 
11.2. A entrega dos equipamentos deverá ocorrer em até 30 (trinta) 

dias corridos contados a partir da assinatura do contrato ou 
termo de compromisso por Órgão ou Entidade da PMS. 

11.3. A instalação dos equipamentos deverá ocorrer em até 20 (vinte) 
dias corridos contados do recebimento dos equipamentos. 

11.4. Para atender a todos os Órgãos ou Entidades da PMS, as 
entregas e instalações deverão ocorrer de forma proporcional a 
assinatura do contrato ou termo de compromisso para cada 
solicitação de 20 (vinte) equipamentos. 

 

RESPOSTA DMTG: Conforme disposto no Termo de Referência a contagem dos 
prazos será realizada em dias corridos.  
 

QUESTIONAMENTO: As configurações do software de acesso, não traz suportes 

aos quesitos importantes da solução que pretende ser instalada nas secretarias, 

sendo que as soluções de sistemas de controle de acessos atuais, estão 

voltados as automações, tais como alarmes, ar condicionados, acionamento por 

meio de reconhecimento facial LPR  e biometrias, importação e exportação de 

dados ou legados. Integrações com diversos banco de dados e integração com 

câmeras e sistemas de CFTV. Há necessidade de inclusão destas 

características ou módulos, no novo sistemas que a  Semge deseja contratar, 

para que possa ter eficiências em respostas rápidas dos eventos , para um bom 
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gerenciamento com ferramentas de relatórios , plantas em DWG e SVO  com 

isso, obtendo a economicidade de mão de obra  e gerenciamento de um única 

plataforma operacional. 

 

ITEM 01 - SOFTWARE GERENCIADOR (PSO) - GARANTIA DE 36 
(TRINTA E SEIS) MESES 

I. A CONTRATANTE objetiva através deste Termo de Referência 
a aquisição de uma solução integrada de controle de acesso, ou 
seja, o software a ser instalado deverá possibilitar a integração 
com os equipamentos e dispositivos que envolvem o subsistema 
de controle de acesso. É imprescindível que as 
PROPONENTES observem as normas técnicas e 
regulamentações necessárias para o bom e fiel cumprimento do 
presente objeto. 

 

RESPOSTA DMTG: As soluções em vídeo-monitoramento e/ou câmeras serão 
objeto de um termo de referência especifico, mediante características que 
atendam às necessidades desta Prefeitura. Portanto, o escopo do Termo de 
Referência proposto em consulta pública visa futura contratação de soluções de 
controle de acesso que envolvam catracas, cancelas, fechaduras eletrônicas, 
cartões de proximidade, TAG’s para veículos e um Sistema de Gerenciamento que 
permita a gestão integrada de todos os Órgãos e Entidades desta Prefeitura. 
 

QUESTIONAMENTO 04: Diante do projeto a ser instalado nas secretarias da 
Semge, viemos informar que; como engloba várias secretarias e com instalações 
de produtos diversos de acesso, visto que os produtos contemplados no TR, são 
de variados fabricantes e os mesmos devem funcionar com um único sistema 
integrado como solução única. Diante do projeto que estão propondo é de uma 
solução, não é só equipamentos. Em nosso entendimento e para somar nas 
contribuições, se ao invés de solicitar percentual, fosse solicitado atestados 
mediante apresentação de CAT (Certidão de acervo técnico), registrados em 
entidades de classe, ou órgão responsáveis e fiscalizadores, seria mais 
vantajoso para o órgão, garantido assim um melhor resultado satisfatório das 
instalações, com atestados como solução única de controle de acesso, 
englobando assim os  itens que fazem parte de maior relevância do projeto 
instalados em uma ou demais  localidades em um único cliente ou atestado. 
 

7. DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1. As LICITANTES deverão comprovar habilitação técnica por meio 
de atestados de capacidade técnica comprovando o 
fornecimento, instalação e manutenção das parcelas de maior 
relevância, no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) em 
cada um dos itens que seguem, conforme descrito abaixo: 

I. Fornecimento e instalação de pelo menos, 118 (cento e dezoito) 
Catracas, o que corresponde a 30% (trinta por cento) do 
quantitativo exigido dos itens 3 e 4 do ANEXO I;  

II. Fornecimento e instalação de pelo menos, 29 (vinte e nove) 
Conjuntos de Cancelas Fixas/Articuladas, o que corresponde a 
30% (trinta por cento) do quantitativo exigido do item 8 do 
ANEXO I; 

III. Fornecimento e instalação de pelo menos, 29 (vinte e nove) 
TOTEM com Leitor para Controle de Acesso de Veículos, o que 
corresponde a 30% (trinta por cento) do quantitativo exigido do 
item 9 do ANEXO I; 
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IV. Fornecimento e instalação de pelo menos, 69 (sessenta e nove) 
Conjuntos Controladores de Acesso com 2ª Leitora, o que 
corresponde a 30% (trinta por cento) do quantitativo exigido do 
item 11 do ANEXO I; 

V. Fornecimento e instalação de pelo menos, 49 (quarenta e nove) 
Dispositivos Controladores de Acesso com Leitor de Biometria + 
Cartão + Teclado, o que corresponde a 30% (trinta por cento) do 
quantitativo exigido do item 16 do ANEXO I; 

VI. Fornecimento e instalação de pelo menos, 18.000 (dezoito mil) 
Crachás (cartão de proximidade do tipo Mifare) com serviço de 
personalização, o que corresponde a 30% (trinta por cento) do 
quantitativo exigido do item 17 do ANEXO I; 

VII. Fornecimento e instalação de pelo menos, 600 (seiscentos) TAG 
com tecnologia RFID, o que corresponde a 30% (trinta por cento) 
do quantitativo exigido do item 18 do ANEXO I; 

VIII. Fornecimento e instalação de pelo menos, 29 (vinte e nove) 
Leitor UHF com Antena Integrada, o que corresponde a 30% 
(trinta por cento) do quantitativo exigido do item 19 do ANEXO I; 

IX. Fornecimento e instalação de softwares de gerenciamento e 
gestão de controle de acesso para, pelo menos, 18.000 (dezoito 
mil) colaboradores, o que corresponde a 30% (trinta por cento) 
do quantitativo total de colaboradores existentes;  

7.2. Os atestados de que tratam os itens I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e 
IX, descritos acima, poderão ser apresentados de forma 
separada. Desde que respeitados, para cada um deles, os 
quantitativos mínimos estabelecidos para cada item, 
considerando que é de interesse da Administração garantir que 
a empresa licitante possua condições mínimas de atender, de 
forma imediata à 30% (trinta por cento) da demanda dos itens 
tratados acima e descritos no ANEXO I deste Termo de 
Referência. 

 
RESPOSTA DMTG: Este item será revisto. 
 

Potencial Licitante II  
 
QUESTIONAMENTO 01: Observamos que no termo de referência são solicitados 30% 
de atestados de capacitação técnica, em todos os itens de equipamentos, visto que 
recomendamos ao invés de solicitar atestados com muitos quantitativos, que seja 
solicitado um percentual no sentido de qualidade (qualitativos) e não quantitativos, 
devido ao tipo de projeto e instalações nas diversas secretarias da Semge.  
Recomendamos a atenção para que os atestados sejam comprovados através de 
atestados registrados no CREA, acompanhado com o seu acervo técnico, devido ao tipo 
de projeto a ser instalado e executado na prefeitura de Salvador.  Atestados que não 
acervados no CREA, não resguardam aspectos qualitativos, não garantindo um sistema 
de controle de acesso bem implantado e possíveis de atestados duvidosos. Muito 
importante frisar que esta solução é única contemplando várias secretarias, com 
diversos tipos de equipamentos de controle de acesso com uma solução homogênea,  
visto a nossa recomendação é solicitar atestados acervados no CREA , comprovando 
minimamente instalações em pelo menos de 4,5 e  6  ou mais pontos em uma só 
localidade, (anexos), em um mesmo contrato, assim podendo substituir de quantitativo 
por qualitativo, elevando o grau de satisfação e assertividade na implantação da solução 
como espera a prefeitura de Salvador. 
 

7. DA HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

7.1. As LICITANTES deverão comprovar habilitação técnica por meio 
de atestados de capacidade técnica comprovando o 
fornecimento, instalação e manutenção das parcelas de maior 
relevância, no percentual mínimo de 30% (trinta por cento) em 
cada um dos itens que seguem, conforme descrito abaixo: 
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I. Fornecimento e instalação de pelo menos, 118 (cento e dezoito) 
Catracas, o que corresponde a 30% (trinta por cento) do 
quantitativo exigido dos itens 3 e 4 do ANEXO I;  

II. Fornecimento e instalação de pelo menos, 29 (vinte e nove) 
Conjuntos de Cancelas Fixas/Articuladas, o que corresponde a 
30% (trinta por cento) do quantitativo exigido do item 8 do 
ANEXO I; 

III. Fornecimento e instalação de pelo menos, 29 (vinte e nove) 
TOTEM com Leitor para Controle de Acesso de Veículos, o que 
corresponde a 30% (trinta por cento) do quantitativo exigido do 
item 9 do ANEXO I; 

IV. Fornecimento e instalação de pelo menos, 69 (sessenta e nove) 
Conjuntos Controladores de Acesso com 2ª Leitora, o que 
corresponde a 30% (trinta por cento) do quantitativo exigido do 
item 11 do ANEXO I; 

V. Fornecimento e instalação de pelo menos, 49 (quarenta e nove) 
Dispositivos Controladores de Acesso com Leitor de Biometria + 
Cartão + Teclado, o que corresponde a 30% (trinta por cento) do 
quantitativo exigido do item 16 do ANEXO I; 

VI. Fornecimento e instalação de pelo menos, 18.000 (dezoito mil) 
Crachás (cartão de proximidade do tipo Mifare) com serviço de 
personalização, o que corresponde a 30% (trinta por cento) do 
quantitativo exigido do item 17 do ANEXO I; 

VII. Fornecimento e instalação de pelo menos, 600 (seiscentos) TAG 
com tecnologia RFID, o que corresponde a 30% (trinta por cento) 
do quantitativo exigido do item 18 do ANEXO I; 

VIII. Fornecimento e instalação de pelo menos, 29 (vinte e nove) 
Leitor UHF com Antena Integrada, o que corresponde a 30% 
(trinta por cento) do quantitativo exigido do item 19 do ANEXO I; 

IX. Fornecimento e instalação de softwares de gerenciamento e 
gestão de controle de acesso para, pelo menos, 18.000 (dezoito 
mil) colaboradores, o que corresponde a 30% (trinta por cento) 
do quantitativo total de colaboradores existentes;  

7.2. Os atestados de que tratam os itens I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII e 
IX, descritos acima, poderão ser apresentados de forma 
separada. Desde que respeitados, para cada um deles, os 
quantitativos mínimos estabelecidos para cada item, 
considerando que é de interesse da Administração garantir que 
a empresa licitante possua condições mínimas de atender, de 
forma imediata à 30% (trinta por cento) da demanda dos itens 
tratados acima e descritos no ANEXO I deste Termo de 
Referência. 

 
RESPOSTA DMTG: Este item será revisto. 
 
QUESTIONAMENTO 02: Observamos que as especificações do software de controle 
de acesso, não estão cumprindo com os requisitos mínimos de sistemas modernos 
encontrados no mercado e principalmente com a variada quantidade de unidades e 
gama de aplicações encontradas na prefeitura de Salvador, tais como:  integrações de 
identificações de pessoas, bens, veículos, alarmes, imagens, processos automáticos de 
identificação de paramentos e comportamento pelas imagens automatizadas com a 
gestão do controle de acesso. No quesito técnico, em relação aos softwares de controle 
de acesso existentes de diversas e variadas no mercado Nacional e internacional, de 
softwares de gerenciamento e controle de acesso que engloba através de plantas, 
alarmes, CFTV´s, OCR e LPR. A opção de solicitar um software que possa amparar 
diversas tecnologia de segurança, observando que o mesmo deve estar preparado para 
integração com as funções de alarmes e CFTV, OCR, LPR, biometria , visto a  
necessidade de controlar vários dispositivo de instalação, do projeto, tais como 
dispositivos de alto controle e informações de acessos , gerando, alarmes, relatórios e 
gráficos analíticos, visto os requisitos de subsistemas integrados, podendo verificar 
através de trechos de vídeo a  possibilidade de identificação de eventos ocorrido, 
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através de uma vídeo gravado ou vídeo ao vivo, sem custo a mais do sistema.  As 
opções que engloba o gerenciamento de alarmes e CFTV, também com os módulos de 
plantas, podendo identificar uma ocorrência muito mais rápida com acesso a plataforma 
de planta, facilitando que o operador recebe direto na planta os pop-ups up´s de eventos 
ocorridos, com abertura de trecho de vivo gravado e vídeo ao vivo de câmeras próximo 
ao evento. 

 
ITEM 01 - SOFTWARE GERENCIADOR (PSO) - GARANTIA DE 36 

(TRINTA E SEIS) MESES 

II. A CONTRATANTE objetiva através deste Termo de Referência 
a aquisição de uma solução integrada de controle de acesso, ou 
seja, o software a ser instalado deverá possibilitar a integração 
com os equipamentos e dispositivos que envolvem o subsistema 
de controle de acesso. É imprescindível que as 
PROPONENTES observem as normas técnicas e 
regulamentações necessárias para o bom e fiel cumprimento do 
presente objeto. 

 

RESPOSTA DMTG: As soluções em vídeo-monitoramento e/ou câmeras serão 
objeto de um termo de referência especifico, mediante características que 
atendam às necessidades desta Prefeitura. Portanto, o escopo do Termo de 
Referência proposto em consulta pública visa futura contratação de soluções de 
controle de acesso que envolvam catracas, cancelas, fechaduras eletrônicas, 
cartões de proximidade, TAG’s para veículos e um Sistema de Gerenciamento que 
permita a gestão integrada de todos os Órgãos e Entidades desta Prefeitura. 
 
SUGESTÃO 01: CONJUNTO DE BLOQUEIO DE ACESSO DE VEÍCULOS - 
CANCELAS FIXAS/ARTICULADAS (3 a 7 metros) – GARANTIA DE 36 (TRINTA E 
SEIS) MESES. Favor completar o grau de proteção IP54. 
 

ITEM 08 – CONJUNTO DE BLOQUEIO DE ACESSO DE VEÍCULOS - 
CANCELAS FIXAS/ARTICULADAS (3 a 7 metros) – 
GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. 

III. XXXIX. Grau de proteção IP5; 

 
RESPOSTA DMTG: Este item será revisto. 
 

SUGESTÃO 02:  TOTEM COM LEITOR PARA CONTROLE DE ACESSO E VEICULOS 

– GARANTIA DE  36 (TRINTA E SEIS) MESES. DEVERA SER CONTRUIDO COM 

GABINETE EM CHAPA DE AÇO INX 304/316 DE ELEVADA RESISTENCIA COM NO 

MINIMO 2MM DE ESPESSURA    

Necessário especificar se é 304 ou 316, visto se deixar em aberto todos os concorrentes 

irão ofertar pelo aço inox 304 que é o mais barato. Por ser tratar de uma localidade 

litorânea, recomendamos o uso do aço inox 316, porem seu custo é no mínimo 60% 

mais caro do que o aço 304.  

ITEM 09 – TOTEM COM LEITOR PARA CONTROLE DE ACESSO DE 
VEÍCULOS – GARANTIA DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES. 

IV. IV. Deverá ser construído com gabinete em chapa de aço 
inox 304/316 de elevada resistência, com, no mínimo, 2 mm de 
espessura; 

 

RESPOSTA DMTG: Este item será revisto. 
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SUGESTÃO 03: Nos editais de licitação controle de acesso e seguridade, 

recomendamos que é importante a inserção de outras tecnologias biométricas, tais 

como leitura das veias da mão e reconhecimento facial, pois como há localidades com 

necessidade de alto nível de segurança, como por exemplo setores de TI, setores 

estratégicos como sala do prefeito e outros setores de pesquisas e desenvolvimento 

entre outros, faz necessário usar esta outra tecnologia de biometria.  

 
RESPOSTA DMTG: Este item será revisto. 
 

SUGESTÃO 04: Em referência ao edital de equipamentos de seguridade. Informamos 

que há no mercado diversos fabricantes de equipamentos de controle de acesso que 

contribuí com pesquisa e desenvolvimento no ministério de ciência e tecnologia (MCT) 

e que se beneficia do direito de PPB, Processo de Produto Básico, visto que 

recomendamos constar no edital este direito de preferência conforme segue abaixo 

alíneas abaixo;  

PREFERÊNCIA PARA BENS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA  
A margem de preferência estabelecida para licitações de bens e serviços de informática. O Decreto Federal 
nº 7.174/2010, com aplicação na Administração Pública federal, prevê preferência na contratação de 
propostas que se encontrem até 10% superiores ao menor preço classificado, situação na qual é 
considerado um empate ficto, e a empresa que faz jus ao benefício poderá apresentar uma proposta igual 
ou menor ao 1º classificado, aos bens e serviços que atenderem à seguinte ordem: Em referência ao edital 
de equipamentos de seguridade. Informamos que há no mercado diversos.  
Art. 5º Será assegurada preferência na contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 8.248, de 
1991, para fornecedores de bens e serviços, observada a seguinte ordem:   
I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo 
Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;   
II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País;   
III - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal. A 
empresa deverá apresentar documentação que comprove o atendimento aos requisitos dos incisos I, II ou 
III para fazer jus ao benefício. No caso de licitações para bens e serviços de informática, portanto, 
primeiramente deve ser aplicado o benefício previsto na LC 123/2006 para ME/EPP, no que concerne ao 
empate/desempate ficto (nos termos do art. 8º, I, Decreto nº 7.174/2010). 
 

RESPOSTA DMTG: Entendemos que a contribuição fornecida pela empresa vai de 
encontro à premissa da Administração de possibilitar a mais ampla participação 
no certame, razão pela qual deixamos de acatá-la. 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A motivação inicial para abertura de processo preliminar de Consulta Pública foi permitir 

aos interessados, especialistas e à sociedade de maneira geral, que apresentassem 

suas contribuições, de forma crítica, elucidativa ou sugestiva, de modo a contribuir para 

o processo licitatório que visa uma futura contratação de empresa especializada em 

solução de gestão integrada de controle de acesso de pessoas e veículos, bem como 

de cadastramento funcional para os Órgãos e Entidades da Prefeitura Municipal do 

Salvador - PMS. 

Verifica-se que o procedimento de Consulta Pública realizado pela Prefeitura logrou 

êxito no que diz respeito a esta temática, tendo em vista que os subsídios recebidos 

contribuíram - em maior ou menor grau - para o aperfeiçoamento do instrumento 

convocatório da contratação pública, ao passo que, podemos considerar positivo o saldo 

deste procedimento preliminar. 
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Desta forma, serão realizadas alterações nas especificações, com vistas a 

promover a melhor contratação para a Administração Pública, sendo muitas delas 

decorrentes da análise das contribuições recebidas. Assim, informamos que 

disponibilizaremos um novo Termo de Referência, com especificações mais 

aderentes e contemplando as contribuições que entendemos pertinentes, razão 

pela qual oportunizaremos novo período para realização de consulta pública. 

 

 


