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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2020 
DISPENSA DE LICITAÇÃO POR EMERGÊNCIA 

 
 

O Estado de Pernambuco, por intermédio da AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA/APAC, 
através de sua Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria SAD nº 704, publicada no Diário 
Oficial do Estado de Pernambuco na edição de 27/04/2019, em atendimento à solicitação da Gerência 
de Meteorologia e Mudanças Climáticas - GMMC/APAC, torna público, para conhecimento dos 
interessados, o presente CHAMAMENTO PÚBLICO para recebimento de propostas e documentação de 
empresas interessadas, para seleção da proposta mais vantajosa para contratação de empresa para 
realizar serviços especializados na área de engenharia de radar meteorológico, necessários para o 
restabelecimento operacional do radar METEOR 1700S, conforme condições, quantidades e exigências 
definidos no Termo de Referência, com fundamento no art. 24, IV, da Lei Federal nº 8.666/93 
(Dispensa Emergencial). 
 
 

Recebimento das Propostas e documentação: A partir das 14h do dia 04/02/2020 até as 14h do 
dia 10/02/2020. 

Sistema eletrônico utilizado: PE-INTEGRADO  
Endereço eletrônico: https://www.peintegrado.pe.gov.br 

Dados para contato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Comissão Especial de Licitação 
E-mail: cel@apac.pe.gov.br 

Fone: (81) 3183.1051 / 3183.1056 

Endereço: Av. Cruz Cabugá, nº 1.111 - Bairro de Santo Amaro / Recife - PE / CEP. 50.040-000 

 

1. OBJETO 

Contratação de empresa para realização de serviços especializados na área de engenharia de radar 
meteorológico, necessários para o restabelecimento operacional do radar METEOR 1700S, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento: 
 
 

Item 
Código  
E-fisco  

Descrição do Item 

1 491019-2 

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM 
EQUIPAMENTO ELÉTRICO E 
ELETRÔNICO - DO TIPO RADAR 
METEOROLÓGICO DE BANDA S, 
DOPPLER, COM DUPLA 
POLARIZAÇÃO, COM MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA. 

 
 

2. FONTE DE RECURSOS 

mailto:cpl@apac.pe.gov.br


 

 

________________________________________________________________________________________________________________
Av. Cruz Cabugá, nº 1111 - Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50.040-000 

Fones: (81) 3183-1051 / 1056  

2 
 

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Estado de Pernambuco para o exercício de 2020, a ser informada quando da 
conclusão da fase de recebimento de cotações. 

 
3. Ficarão impedidas de participar: 
 

3.1. Empresa suspensa temporariamente de participar de licitação e impedida de contratar com o 
órgão, nos termos do art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993, durante o prazo da sanção aplicada; 
3.2. Empresa impedida de licitar e contratar com o Estado de Pernambuco, nos termos do art. 7º 
da Lei nº 10.520/2002, durante o prazo da sanção aplicada; 
3.3. Empresa declarada inidônea para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua 
reabilitação; 
3.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 
3.5. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

3.5.1. Entende-se por “participação indireta” a que alude o art. 9º da Lei nº 8.666/93 a 
participação no certame de empresa em que uma das pessoas listadas no mencionado 
dispositivo legal figure como sócia, pouco importando o seu conhecimento técnico acerca do 
objeto da licitação ou mesmo a atuação no processo licitatório; 

3.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 
licitação; 
3.7. Pessoa física que tenha sido proibida de contratar com o Poder Público em razão de 
condenação por ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal nº 
8.429/1992, ou pessoa jurídica que tenha como sócio majoritário aquele a quem foi dirigida 
mencionada penalidade, durante o prazo que apontar a decisão condenatória;  
3.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 
 

4. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

Todas as referências de tempo previstas neste Edital e no Aviso de Chamamento Público observarão 
obrigatoriamente o horário de Brasília - DF. 

5. DA PROPOSTA 

5.1. A empresa interessada deverá entregar, através do email cel@apac.pe.gov.br, ou endereço físico 
Av. Cruz Cabugá, nº 1111 - Santo Amaro - Recife/PE - CEP. 50.040-000, 1º andar, sala da Comissão 
Especial de Licitação, oi via Sistema de Compras Eletrônicas PE-Integrado, a proposta de preços 
expressos em moeda nacional, até a data e hora marcadas para o recebimento das propostas.  

5.1.1. A empresa poderá fazer o envio da proposta legível para o e-mail constante do preâmbulo 
deste Edital, no prazo estabelecido neste instrumento, das seguintes formas: 

5.1.1.1. Caso a empresa ou seu representante legal possua assinatura digital, poderá encaminhar 
para o endereço de e-mail da CEL/APAC a Proposta de Preços assinada digitalmente, baseada em 
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certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, 
sem necessidade de encaminhar à CEL/APAC via impressa da mesma. 

5.1.1.1.1. Os documentos nato-digitais e assinados digitalmente são considerados originais 
para todos os efeitos legais. 

5.1.1.1.2. Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de cópia 
simples.  

5.1.1.1.3. Os arquivos encaminhados deverão estar legíveis e cada e-mail encaminhado não 
poderá ultrapassar o tamanho de 25 mb (vinte e cinco) megabytes; 

5.1.1.2. Caso a empresa ou seu representante legal não possua assinatura digital, deverá 
encaminhar a proposta de preços para o endereço físico constante do preâmbulo deste Edital. 

5.2. Deverão estar incluídos nos preços todos os custos da mão-de-obra, encargos sociais, trabalhistas 
e previdenciários, tributos, taxas, contribuições, frete, transporte e quaisquer outros custos ou 
encargos que incidam sobre os fornecimentos e serviços. 

5.3. A validade da proposta será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão 
de abertura do Pregão, independentemente de declaração da empresa. 

6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1. A documentação deverá ser encaminhada para o e-mail da CEL/APAC constante do preâmbulo 
deste Edital, conforme determinado a seguir:  
 

6.1.1. Os documentos nato-digitais (documentos criados originariamente em meio eletrônico), 
como as certidões obtidas via internet (certidões de regularidade fiscal, comprovante de CNPJ, 
FGTS, etc), deverão ser encaminhados apenas via e-mail, sem necessidade de serem entregues na 
CEL a via impressa; 

6.1.2. Os demais documentos e declarações deverão ser encaminhados para o e-mail da CEL/APAC:  

a) Assinados digitalmente, caso a empresa ou seu representante legal possua assinatura digital, 
baseada em certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP-Brasil; ou  

b) Digitalizados, ou cópias físicas com apresentação dos originais por meio de portador ou 
enviados pelos Correios, ao endereço indicado no preâmbulo deste Edital, para que sejam 
conferidos com os originais e autenticados administrativamente pela comissão de licitação, 
conforme preceitua o Decreto Estadual n° 45.157/2017. 

6.1.3. Os documentos nato-digitais e assinados digitalmente são considerados originais para todos 
os efeitos legais. 
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6.1.4. Os documentos digitalizados enviados pelo interessado terão valor de cópia simples.  

6.1.5. A empresa é responsável por confirmar se sua proposta e documentos de habilitação foram 
devidamente entregues e recebidos via e-mail ou fisicamente na CEL/APAC, dentro do prazo 
designado, responsabilizando-se por eventual ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância desta disposição. 
 
6.1.6. A empresa deverá encaminhar a Proposta de Preços e Documentação de Habilitação em 
arquivos distintos, quando do envio por e-mail, preferencialmente em formato pdf. 
 
6.1.7. Na hipótese de ser impossível ou inviável a digitalização do documento recebido, este ficará 
sob a guarda da comissão e será admitido o trâmite do processo de forma híbrida. 

 

7. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO A SER ENTREGUE PELAS EMPRESAS INTERESSADAS 

7.1. A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em: 

7.1.1. Cédula de Identidade do(s) sócio(s) ou representante(s) legal(is) da empresa; 
 
7.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
7.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no órgão 
competente, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus Administradores; ou inscrição do ato constitutivo, 
no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
7.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir; 
 
7.1.5. Declaração firmada pelo interessado ou seu representante legal, sob as penas da Lei, de que 
não emprega mão de obra que constitui violação ao disposto no preceito constitucional do inciso 
XXXIII, art. 7º da Constituição Federal. 
 

7.2. A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consiste em: 

7.2.1. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ; 

7.2.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de Débitos 
relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional e Receita Federal do Brasil, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 

7.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, 
comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
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7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada através de Certidão de 
Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede do licitante. 
Considerando - se o licitante com filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar, também, a 
CRF de Pernambuco; 

7.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada através de Certidão de 
Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio ou sede da licitante; 

7.2.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas - CNDT, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e Resolução Administrativa nº 
1.470/2011 do TST.  

7.3. A documentação relativa à qualificação técnica consiste em:  

7.3.1. Apresentar Certidão/Registro de inscrição da empresa licitante no Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA), dentro do prazo de validade, constando local onde está situada a 
sede da licitante, bem como, identificação do(s) responsável(eis) técnico(s). 
 
7.3.2. Comprovação de que a empresa possui aptidão para a execução de serviços com características 
e prazos compatíveis com o objeto desta contratação, por meio da apresentação de atestados de 
capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em favor da 
empresa que irá prestar os serviços, e que já tenha realizado manutenção corretiva em radares do tipo 
METEOR, construído pela empresa Selex Systems Integration GmbH. 

 
7.4. A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consiste em: 

7.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou 
distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no caso de 
empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação homologado em 
juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique que a licitante está apta 
econômica e financeiramente a participar do procedimento licitatório; 

7.4.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos 
distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de seu domicílio;  

7.4.2.1. A certidão descrita no subitem 9.5.2 somente é exigível quando a certidão negativa de 
Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio (subitem 
9.5.1) contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais eletrônicos.  

7.4.2.2. Em caso de Certidão Positiva com efeito de negativa, referente a processos 
eletrônicos (PJe), é necessário que o documento mencione se a licitante já teve o plano de 
recuperação homologado em juízo e se está apta econômica e financeiramente a participar do 
procedimento licitatório.  
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7.4.2.3. Os documentos/certidões que não apresentarem prazo de validade serão 
considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias de sua emissão, salvo previsão 
de prazo diverso em lei ou em norma infralegal, ficando a licitante responsável por juntar a 
respectiva comprovação. 

7.4.2.4. Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, 
de acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede da 
licitante ou de seu domicílio. 

7.4.3. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 
sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices 
oficiais, quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data fixada para recebimento. 

7.4.3.1. Os balanços e demonstrações devem conter os registros no órgão competente e estar 
devidamente assinados pelo administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao 
Conselho Regional de Contabilidade - CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de 
encerramento.  

7.4.3.2. A boa situação da empresa será comprovada através dos Índices de Liquidez Geral 
(LG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a 1,0 (um) extraídos do Balanço Patrimonial, 
que poderão vir calculados pela licitante, mediante aplicação das seguintes fórmulas:  

AC + ARLP 
Liquidez Geral = -------------------- ≥ ( maior ou igual ) 1,0 

PC + PELP 
 

AC 
Liquidez Corrente = -------- ≥ (maior ou igual) 1,0 

PC 
 

 Onde:  
AC = Ativo Circulante; ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo; 
PC = Passivo Circulante; PELP = Passivo Exigível a Longo Prazo; 

 

7.5. Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pela Pregoeira ou por membro da equipe de apoio da Administração, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial, na forma do item 9.2 deste Edital e seus subitens. 

7.6. Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição 
aos documentos relacionados neste Edital. 

8. JULGAMENTO  
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O critério de julgamento será o de menor preço, entre as empresas que atenderem aos requisitos de 
habilitação. 

9. DO PAGAMENTO 

9.1. Os serviços serão pagos em até 30 (trinta) dias da apresentação das nota(s) fiscal(is)/fatura(s) 
devidamente atestada(s) pelo gestor e fiscal do contrato. 

9.2. Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto houver pendência de liquidação da 
obrigação; 

9.3. O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma 
prevista neste instrumento convocatório, se a empresa a ser contratada estiver inscrita e atualizada no 
Cadastro de Fornecedores do Estado de Pernambuco - CADFOR; 

9.4. A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato.  

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. A empresa participante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 
dos documentos apresentados. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das 
informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da proponente que o tiver 
apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem prejuízo das demais 
sanções cabíveis; 

10.2. O envio de proposta e documentação pela empresa interessada implica a aceitação de todos os 
termos deste Edital.  

10.3 Os interessados poderão formular consultas, solicitar informações e obter esclarecimentos, 
sempre por escrito dirigindo-se à CEL/APAC, que atende ao público de segunda a sexta-feira, no 
horário das 9:00 às 17:00 horas no endereço constante deste edital. 

10.4. A CEL/APAC responderá através de comunicado eletrônico, por e-mail e/ou publicação no Site da 
APAC, até um dia útil antes da data limite de envio de proposta, definido no Edital.  

10.5. A Comissão de Licitação não se responsabilizará por informações que não lhe forem entregues ou 
que forem apresentadas em desacordo com este item. 

 
Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 

 
 
 

 


