
TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO 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:
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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. JUSTIFICATIVAS

2.1. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Um radar meteorológico é um tipo de radar usado na localização de precipitação, no cálculo
de seu movimento, na estimativa de seu tipo (chuva, neve, granizo, etc) e na previsão de sua
intensidade  e  posição  futura.  Radares  meteorológicos  modernos  são,  em  sua  maioria,
Radares Doppler,  capazes  de  detectar  o  movimento  das  gotículas  de  chuva,  além  da
intensidade da precipitação. Ambos os tipos de dados podem ser analisados para determinar
a estrutura de tempestades e seu potencial de causar um tempo severo.

O radar meteorológico Doppler de dupla polarização é uma poderosa ferramenta na ciência
da  meteorologia  por  ser  capaz  de  detectar  e  identificar  diversos  tipos  de  fenômenos
meteorológicos e medir os seus níveis de intensidade.

O radar meteorológico Doppler é um sistema de alto desempenho que opera na banda S de
longo alcance. Incorpora os mais altos padrões tecnológicos. O processador Doppler permite
a  realização  das  medidas  de  intensidade  e  velocidade  dos  fenômenos  meteorológicos  e
elimina virtualmente a presença de alvos falsos e retorno (clutter) de solo na tela da console
de visualização,  permitindo a apresentação de uma imagem real  e  clara dos fenômenos
detectados.

Como no Estado de Pernambuco as regiões da Mata e Metropolitana tem um histórico de
ocorrência de eventos extremos de precipitação, é um equipamento que ajuda a monitorar,
quantificar  e  prever  o  deslocamento  da  precipitação  sendo  de  grande  importância  no
conjunto  de  ferramentas  utilizadas  pela  Meteorologia  e  Recursos  Hídricos  para  avisos
antecipados de ocorrência destes eventos. Como também é muito utilizado em Hidrologia
para prever escoamento na Bacia Hidrográfica.

Como os estudos de mudanças climáticas apontam para um aumento dos eventos extremos

http://pt.wikipedia.org/wiki/Radar_Doppler


na nossa região, tivemos que estar adaptados para dar uma resposta rápida na previsão
destes eventos.

O radar que foi adquirido pelo Estado é um dos mais modernos que existem, ou seja, o
estado da arte nesta tecnologia. A licitação foi do tipo “turn key” e incluiu infraestrutura
completa  para  alocação  do  sistema,  inclusive  da  torre,  prédio  para  acomodação  do
“hardware”, acomodação da infraestrutura elétrica e a preparação do local onde o Sistema
de Radar Meteorológico foi ser instalado, como também foi realizado treinamento para toda
equipe.

O Radar Meteorológico do Estado, sediado em Chã Grande, encontra-se apresentando uma
pane eletroeletrônica desde o dia 21 de janeiro de 2020, impedindo o seu funcionamento,
deixando toda a equipe da Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas sem as valiosas
informações de previsão e monitoramento meteorológico.

Foram tentados diversos procedimentos para fazer o radar voltar a funcionar pela equipe da
GMMC, não sendo possível devido ao grau de complexidade da pane.

Ficando impossibilitada de ter informações mais exatas e rápidas para informar à Defesa
Civil  Estadual  e  ao  público  em  geral,  para  possibilidade  de  ocorrência  de  eventos
meteorológicos  extremos que possam atingir  o  Estado de Pernambuco,  existe  hoje uma
necessidade urgente do conserto do radar meteorológico.

2.2. BASE LEGAL DA CONTRATAÇÃO

Contratação  com  fulcro  no  art.  24,  inciso  IV  da  Lei  Federal  nº  8.666/93  (dispensa
emergencial),  tendo  em  vista  a  necessidade  do  pronto  restabelecimento  deste
equipamento  de  utilidade  pública,  o  qual  além  de  mitigar  prejuízos  materiais  para  a
sociedade e ser eficaz na agricultura de precisão e no turismo, tem como principal missão
salvar vidas.

Art. 24, Lei 8.666/93: É dispensável a licitação:
IV - nos  casos de  emergência  ou de calamidade pública,
quando  caracterizada  urgência  de  atendimento  de
situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança  de  pessoas,  obras,  serviços,  equipamentos  e
outros bens, públicos ou particulares, e somente para os
bens necessários ao atendimento da situação emergencial
ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que
possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e
oitenta) dias  consecutivos  e  ininterruptos,  contados  da
ocorrência  da  emergência  ou  calamidade,  vedada  a
prorrogação dos respectivos contratos; (grifos nossos)

3. FONTE DE RECURSOS

3.1. 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 cotações, conforme
Edital  de Chamamento Público nº 0001/2020 -  CEL/APAC,  para convocação de empresas



interessadas na apresentação de propostas e documentação de habilitação.

4. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

4.1. Realizar  serviços  especializados  na  área  de  engenharia  de  radar  meteorológico,
necessários  para  o restabelecimento operacional  do radar  METEOR 1700S,  localizado na
zona  rural  de  Chã  Grande,  CEP:  55.636-000  PE  071,  Estrada  de  acesso  ao  Distrito  de
Malhadinha Nº. S/N Complemento: Sítio Água Fria Bairro: Sítio Água Fria - latitude 8º 11’
31,5” S e longitude 35º 27’ 37,11” W, no prazo de cinco dias, contados da emissão da Nota
de Empenho e Ordem de Serviço, ou documento equivalente.

4.2. A  fiscalização  dos  serviços  ficará  a  cargo  do  Gerente  de  Meteorologia  e  Mudanças
Climáticas, Patrice Rolando da Silva Oliveira.

5. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA

5.1. As empresas deverão comprovar a qualificação técnica, por meio de:

5.1.1.  Apresentação de  Certidão/Registro  de inscrição da empresa  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).

5.1.2. Comprovação de que a empresa possui  aptidão para  a  execução de serviços  com
características 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.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Constituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº
8.666/93, as seguintes:

a. Executar os serviços objeto desta contratação, de acordo com o estabelecido neste
Termo de Referência, estando sujeita às penalidades previstas em Lei, em caso de
descumprimento de suas obrigações;

b. Executar fielmente o objeto, de conformidade com as condições estabelecidas neste
TR, responsabilizando-se pela sua qualidade, exatidão e segurança, diligenciando no
sentido de que os trabalhos sejam conduzidos segundo a melhor técnica aplicável,
observando os prazos que lhe forem programados para a sua realização;

c. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços previstos neste TR;
d. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,

decorrentes  de  sua  culpa  ou  dolo  na  execução  do  serviço,  não  excluindo  ou
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão
interessado;



e. Manter dados atualizados de telefones e emails para contato com a contratante para
tratar de assuntos relacionados ao objeto;

f. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação;
g. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das

obrigações assumidas;
h. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,

resultantes  da  execução  do  objeto,  inclusive  com  pessoal,  os  quais  não  terão
qualquer vínculo empregatício com a contratante;

i. Responsabilizar-se  por  quaisquer  acidentes  que  venham  a  ocorrer  com  seus
empregados ou preposto quando da execução do serviço, por tudo quanto às leis
trabalhistas  e  previdenciárias  lhes  assegurem  e  demais  exigências  legais  para  o
exercício das atividades;

j. Manter durante toda a execução do serviço, em compatibilidade com as obrigações
por  ele  assumidas,  todas  as  condições  de  habilitação  e  qualificação  exigidas  na
licitação, conforme inciso XIII, art. 55 da Lei nº 8.666/93.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a. Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado;
b. Tomar todas  as providências  necessárias ao fiel  cumprimento das  cláusulas  deste

Termo de Referência;
c. Efetuar  o  pagamento  devido,  de  acordo  com  o  estabelecido  neste  Termo  de

Referência;
d. Facilitar por todos os meios o cumprimento do objeto pela Contratada, dando-lhe

acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da
contratada, cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas;

e. Prestar  aos  empregados  da  contratada  informações  e  esclarecimentos  que
eventualmente  venham  a  ser  solicitados,  e  que  digam  respeito  aos  produtos
adquiridos;

f. Comunicar  por  escrito  à  contratada  qualquer  irregularidade  encontrada  no
fornecimento d aos produtos adquiridos;

g. Rejeitar  o  objeto  que  não  atenda  aos  requisitos  elencados  nas  especificações
indicadas;

h. Informar  à  contratada  sobre  as  normas  e  procedimentos  de  acesso  às  suas
instalações para execução do serviço;

i. À  contratante  é  reservado  o  direito  de,  sem  que  de  qualquer  forma  restrinja  a
plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre
o cumprimento das especificações e condições do contrato.

Patrice Rolando da Silva Oliveira

Gerente de Meteorologia e Mudanças Climáticas - GMMC/APAC
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