
 

 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 
 
Processo nº: 0317.141020.0012 

Interessado: Fundepes.  
Objeto: Serviços de engenharia e arquitetura  
 

 

Trata-se de pedido de esclarecimentos acerca do Edital do Pregão Eletrônico 
de nº 012/2021 da licitação nº 862330, conforme e-mail encaminhado no dia 

07/04/2021, às 15h02, a saber:  
 
1) 1 - A solicitação de acervo técnico (Item 16.1.1 - a) “ambiente de alta 

contenção biológica”.  Não foi especificado o tipo de ambiente, por exemplo 
uma sala de cirurgia é considerada de “alta contenção biológica?. Laboratórios 

de Microbiologia, parasitologia, patologia e bioquímica são considerados de 
“alta contenção biológica”? 

2 - Existe uma área construída estimada?  
3 - Existe uma área de terreno estimada? 

 
RESPOSTAS: 

1 - A solicitação de acervo técnico (Item 16.1.1 - a) “ambiente de alta contenção 
biológica”.  Não foi especificado o tipo de ambiente, por exemplo uma sala de 
cirurgia é considerada de “alta contenção biológica?. Laboratórios de 
Microbiologia, parasitologia, patologia e bioquímica são considerados de “alta 
contenção biológica”? 
 

Resposta: O objeto do edital refere-se à "elaboração de projeto executivo de 
um laboratório com nível 3 de biossegurança - NB-3" (BSL 3). 

Essa é a graduação internacional, com escala de 1 a 4, utilizada para a 
classificação de laboratórios de pesquisa e diagnóstico que realizam 
procedimentos com agentes de risco biológico e onde os níveis 3 e 4 são 

considerados de alta contenção biológica. Salas de cirurgia não são 
consideradas ambientes de alta contenção biológica e seguem o conceito 

de salas limpas, sendo regulamentadas por RDCs e ISO. Assim 
como Laboratórios de Microbiologia, parasitologia, patologia e bioquímica 
que não atendam aos requisitos para procedimentos com agentes de risco 

biológico de níveis 3 e 4 conforme Classificação de Risco dos Agentes 
Biológicos não são consideradas ambientes de alta contenção biológica. 



 

 

Em resumo, laboratórios com níveis de alta contenção biológica, NB3, NBA3, 
NB4, NBA4 são áreas restritas, destinadas exclusivamente a 
procedimentos que envolvam agentes biológicos classificados como de 

risco 3 e 4 conforme a publicação do MS do Brasil, "Classificação de Risco 
dos Agentes Biológicos". 
 

 
2 - Existe uma área construída estimada? 

Resposta: Estima se, pela situação, localização e futuro programa de 
necessidades resultante, em torno de 300,00 a 350,00 m2 de área total 
máxima. 

 
 

3 - Existe uma área de terreno estimada? 
 
Resposta: A área disponibilizada para a intervenção está identificada na 

planta de situação fornecida no Termo de Referência (TR) e anexo ao edital do 
certame. Considere-se normas urbanísticas exigidas pelo estado e prefeitura 
do campus. 

 
Maceió/AL, 08 de abril de 2021. 

 

 

 
 

Pregoeira 

 
Portaria nº 007 de 03 de março de 2021. 

 


