
  

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 0031300018.002012/2020-90

Fazem parte deste Termo de Referência os seguinte anexos assinados por referência:

 

ANEXO A - TABELA ANALÍTICA DE PREÇOS

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. JUSTIFICATIVA

A Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC, no intuito de executar sua finalidade de realizar o monitoramento hidrometeorológico e previsões de
tempo e clima no Estado, opera Plataformas de Coletas de Dados Pluviométricos (PCDs), equipamentos estes que realizam a coleta de dados pluviométricos,
como o volume de chuvas, e compõem a Rede Hidrometeorológica do Estado de Pernambuco.

 

Estas Plataformas foram adquiridas pela APAC há quatro anos, fornecidas pela empresa ATIVA Soluções Tecnológicas Indústria e Comércio S.A. Devido ao
decorrer do tempo, algumas peças que compõem as PCDs encontram-se danificadas, não sendo possível a realização de simples manutenção, precisando ser
substituídas, e várias Plataformas estão necessitando de manutenção corretiva, para que voltem a coletar dados pluviométricos e transmiti-los para o nosso
banco de dados.

 

Estes equipamentos não podem ficar sem funcionar, o que acarretaria um enorme prejuízo econômico e científico ao monitoramento hidrometeorológico do
Estado, que não pode ser interrompido, por ser de utilização permanente nas ações da GMMC (Gerência de Monitoramento e Mudanças Climáticas) em
cumprimento à ação institucional da APAC. Por esses motivos, faz-se necessária a aquisição de peças de reposição para as Plataformas de Coleta de Dados
Pluviométricos, bem como a contratação de serviços para sua manutenção.

 

1.1. JUSTIFICATIVA DA QUANTIDADE

Atualmente a rede hidrometeorológica do Estado de Pernambuco conta com 140 (cento e quarenta) Plataformas de Coleta de Dados pluviométricos ATIVA
instaladas em vários municípios. Foi realizada neste ano uma manutenção na rede e utilizamos todo nosso estoque, daí a necessidade de se ter peças
sobressalentes para troca.

 

2. OBJETO

Contratação da empresa Ativa Soluções Tecnológicas Indústria e Comercio S.A. para fornecimento de peças para as Plataformas de Coleta de Dados
Pluviométricos ATIVA que compõem a rede hidrometeorológica do Estado, e manutenção corretiva em módulo de circuito eletrônico do tipo marthe 3G
A800 para transmissão de dados.

 

2.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

 

ITEM
CÓDIGO
DO E-
FISCO

DESCRIÇÃO DO OBJETO QDADE UNIDADE

1 506061-3 MODULO DE CIRCUITO ELETRONICO - DO TIPO
MARTHE 3G A800 COM CONECTIVIDADE SEM
FIO, VIA REDE CELULAR, COM MEDICAO
REMOTA DE DADOS, COM CONVERSOR

20 peça



TRANSPARENTE SERIAL (RS232, RS485, RS422),
GSM/GPRS/EDGE/3G COM FUNCAO DE
TELEMETRIA E CONTROLE, COM 02 SIM CARD,
02 INTERFACES SERIAIS, COM SUPORTE DE
CONEXAO TCP TRIPLO, QUE POSSIBILITE
TRANSMISSAO DE DADOS DE QUALQUER
DISPOSITIVO ELETRONICO.

2 506059-1

MODULO DE CIRCUITO ELETRONICO - PARA
COLETA E TRANSMISSAO DE DADOS, COM
INTERFACE SERIAL RS485/422 FULL-DUPLEX
PARA COMUNICACAO COM MARTHE GPRS/3G
OU EQUIVALENTE, INTERFACE SDI-12 PARA
COMUNICACAO COM PELO MENOS 10
SENSORES EXTERNOS, COM ACESSO A
MEMORIA EEPROM DO MARTHE COM
CAPACIDADE IGUAL OU MAIOR DE 92.581
PONTOS DE DADOS.

5 peça

3 519236 -6

SERVICO DE MANUTENCAO EM
EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO - DO
TIPO MODULO DE CIRCUITO ELETRONICO
MARTHE 3G A800 PARA TRANSMISSAO DE
DADOS,COM MANUTENCAO PREVENTIVA E
CORRETIVA

5 serviço

4
 

519237 - 4

 SERVICO DE MANUTENCAO EM
EQUIPAMENTO ELETRICO E ELETRONICO - DO
TIPO MODULO DE CIRCUITO ELETRONICO
PARA COLETA E TRANSMISSAO DE DADOS,
COM INTERFACE SERIAL RS485/422 E
INTERFACE SDI-12,COM MANUTENCAO
PREVENTIVA E CORRETIVA

2 serviço

 

3. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO E ESCOLHA DO FORNECEDOR

 

3.1. O art. 25, da Lei Federal nº 8.666/93 define os casos em que cabe a contratação mediante inexigibilidade de licitação, e em seu caput, estabelece:

 

“É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:” (grifos nossos)

3.2. A ATIVA Soluções Tecnológicas Indústria e Comércio S.A. é desenvolvedora, detentora única e exclusiva da manutenção, assistência técnica, fabricação
e comercialização das Plataformas de Coletas de Dados Pluviométricos adquiridas pela APAC, bem como das peças de reposição que necessitamos adquirir,
as quais estão descritas na Declaração de Exclusividade emitida pelo Sindicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos e Similares do Vale da
Eletrônica - SINDVEL. Dessa forma, é a única empresa que pode fornecer as peças e executar os serviços de manutenção que atenderão às necessidades
desta Agência. No anexo I deste Termo de Referência encontra-se a planilha de preços ofertados.

 

4. PREÇO DA CONTRATAÇÃO

O valor total para o fornecimento das peças e serviços de manutenção é de R$ 46.932,52 (quarenta e seis mil, novecentos e trinta e dois reais e cinquenta
e dois centavos), conforme proposta apresentada pela empresa Ativa Soluções Tecnológicas Indústria e Comércio S.A., anexa a este TR.

 

O preço a ser contratado é similar aos preços praticados pela empresa perante outros órgãos e empresas privadas, como pode ser observado através de notas
fiscais de fornecimento e serviço de manutenção prestados a outros órgãos do Poder Público e a particulares, anexas ao processo.

 

5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

Os recursos financeiros para fazer face às despesas deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

 

Unidade Orçamentária: 0313 - APAC



AÇÃO: 18.544.0733.4116.0000 - Desenvolvimento de Ações Integradas de Gestão dos Recursos Hídricos e Clima - Outras Medidas

Natureza das Despesas: 33.90.00 - Despesas Correntes - Outras Despesas

Natureza das Despesas: 44.90.00 - Despesas de Capital - Investimento

Fonte de Recursos: 0242 - PROGESTÃO

 

6. PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DOS MATERIAIS, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E GARANTIAS

 

6.1. Os serviços de manutenção dos 5 (cinco) módulos MARTHE 3G A800 e 2 (dois) modulos de circuitos eletrônicos de comunicação serão realizados na
sede da empresa ATIVA Soluções Tecnológicas Indústria e Comércio S.A., sendo que o envio dos módulos serão por responsabilidade da APAC, e os
mesmos, depois de realizadas as devidas manutenções, serão enviados à sede da APAC por responsabilidade da Contratada. E a entrega deverá se no prazo
máximo de 30(trinta) dias depois de recebido os equipamentos para manutenção

 

6.2. As peças são para entrega imediata e integral, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a partir do recebimento da Nota de empenho e/ou ordem de
fornecimento pela CONTRATADA.

 

6.3. A entrega deverá ocorrer no horário das 09h às 12h e das 14h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na sede da APAC, Av. Cruz Cabugá, nº
1111, Santo Amaro CEP: 50.040-000, Recife - PE, mediante agendamento prévio com a Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas, através dos
telefones (81) 3183-1059 ou 3183.1061, Sr. Patrice Rolando da Silva Oliveira.

 

6.4 . Do Recebimento Provisório e Definitivo

6.4.1. As peças, quando entregues na sede desta APAC, na sala GMMC, terão o prazo de 05 (cinco) dias úteis de recebimento provisório, a partir do que
serão adotados os seguintes procedimentos para efeito de verificação da conformidade do material com as especificações contidas neste Termo de Referência:

1. Abertura das embalagens;
2. Verificação do estado geral, quantidade e possíveis avarias.

6.4.2. Atendidas as exigências e especificações constantes neste Termo de Referência, a Nota Fiscal/Fatura será atestada pelo servidor responsável e
encaminhada ao setor competente para providências de pagamento.

6.4.3. Caberá à contratada sanar quaisquer irregularidades detectadas no fornecimento no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da notificação
formal pela CONTRATANTE.

6.4.4. Nos casos de sinais externos de avaria de transporte, verificados no recebimento do objeto, este deverá ser substituído por outro, no prazo de até 10
(dez) dias corridos, a contar da recusa/devolução do mesmo pela CONTRATANTE.

6.4.5. Nos casos de substituição do produto, serão reiniciados os prazos e procedimentos estabelecidos nestas condições de recebimento.

6.4.6. As peças deverão ser entregues com garantia de fábrica mínima de 12 (doze) meses, e os serviços com garantia de 6 (seis) meses.

6.4.7. Serão realizados testes após o recebimento dos produtos, com simulação das funções oferecidas e/ou exigidas, e somente após será emitido o Termo de
Recebimento Definitivo, declarando a conclusão satisfatória dos serviços e o pleno funcionamento dos produtos, para a efetivação do pagamento.

1. Os equipamentos serão recebidos Definitivamente, em no máximo 15 (quinze) dias úteis, contados a partir do recebimento provisório e após a
verificação da qualidade dos equipamentos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

6.4.8. Independentemente da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, a Contratada garantirá a qualidade de cada unidade dos produtos fornecidos pelo
prazo estabelecido na respectiva garantia do fabricante, e estará obrigada a substituir aquele que apresentar defeito no prazo estabelecido pela Contratante.

6.4.9. O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança do produto, nem a ético-profissional pela perfeita
execução do objeto, dentro dos limites estabelecidos pela lei.

7. PRAZO DE RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO E ASSINATURA DO CONTRATO

7.1. A licitante vencedora terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da convocação, para retirar a Nota de Empenho e assinar o Contrato ou
retirar o instrumento equivalente na sede da APAC. O não comparecimento, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades previstas na
Lei nº 8.666/93.

7.2.  O responsável pela gestão do contrato, recebimento provisório, atesto das condições de recebimento e da Nota Fiscal correspondente e acompanhamento
dos serviços, será Patrice Rolando da Silva Oliveira, matricula 10019-6, Gerente de Meteorologia e Mudanças Climáticas - GMMC/APAC.

8. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento das peças será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo do objeto, mediante apresentação da(s) nota(s) fiscal(is)
da empresa, devidamente atestada(s) pelo gestor do contrato.



8.2. O pagamento dos serviços de manutenção será realizado, mediante apresentação da(s) nota(s) fiscal(s) da empresa, devidamente atestada(s) pelo gestor
do contrato.

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

9. FORMA DE CONTRATAÇÃO

A empresa ATIVA Soluções Tecnológicas Indústria e Comércio S.A. será contratada por inexigibilidade de licitação, para o fornecimento de peças e
prestação dos serviços descritos neste Termo, com fundamentação no caput do art. 25 da Lei Federal n° 8.666/93, conforme Justificativa constante neste
Termo de Referência e Declaração de Exclusividade - Anexo I deste TR.

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

a. Entregar o objeto desta licitação, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência;
b. Executar fielmente o fornecimento e os serviços, 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 e garantia;

c. Entregar os equipamentos em perfeitas condições de uso e com prazo de garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses contados a partir do recebimento
definitivo do objeto.

d. Assumir inteira responsabilidade pela execução na entrega dos equipamentos previstos no objeto desta licitação;
e. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento,

não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
f. Manter dados atualizados de telefones e emails para contato com a contratante para tratar de assuntos relacionados ao objeto do fornecimento;
g. Arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas - despesas de frete, seguro, tributos e quaisquer

outros encargos deverão estar inclusas no preço proposto;
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 fornecimento, 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 fornecimento e serviços, 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.

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Constituem obrigações da CONTRATANTE:

Acompanhar e fiscalizar a execução do objeto licitado;

a. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas deste Termo de Referência;
b. Efetuar o pagamento devido, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência;
c. 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;
d. Prestar aos empregados da contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitados, e que digam respeito aos produtos

adquiridos;
e. Comunicar por escrito à contratada qualquer irregularidade encontrada no fornecimento d aos produtos adquiridos;
f. Rejeitar o objeto que não atenda aos requisitos elencados nas especificações indicadas;
g. Informar à contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega do objeto;
h. 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.

12. PENALIDADES

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções,
observada o disposto no § 2º do art. 87, da Lei nº 8.666 / 93 e Decreto Estadual n° 42.191/2015:

I - advertência;

II - multa, na forma prevista nos parágrafos desta cláusula;

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública por prazo não inferior a 2 (dois) anos.

 

12.2. A multa de mora a ser aplicada por atraso injustificado na execução do contrato será calculada observando os seguintes percentuais:

I - Até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato;

a. Será aplicada multa de até 1,5% (um e meio por cento) sobre o valor da contratação, quando a CONTRATADA:

II - Prestar informações inexatas ou obstaculizar o acesso à fiscalização da APAC, no cumprimento de suas atividades;

III - Desatender às determinações da fiscalização da APAC;



IV - Cometer qualquer infração às normas legais federais, estaduais ou municipais, respondendo ainda pelas multas aplicadas pelos órgãos competentes em
razão da infração cometida.

 

b. Será aplicada multa de até 2,0% (dois por cento) sobre o valor da contratação quando a CONTRATADA:

I - Executar os serviços em desacordo com as normas e técnicas ou especificações constantes do Termo de Referência, independentemente da obrigação de
fazer as correções necessárias, às suas expensas;

II - Praticar por ação ou omissão, qualquer ato que, por imprudência, negligência, imperícia, dolo ou má-fé, venha a causar danos à Contratante ou a
terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados.

 

c. A penalidade de multa também será aplicada nos seguintes termos:

I - Pelo atraso na prestação do serviço executado, em relação aos prazos estipulados, de 1% (um por cento) do valor mensal da Ordem de Serviço, por dia
decorrido, até o limite de 10% (dez por cento);

II - Pela reincidência dos casos descritos no subitem acima: multa de 3,0% (três por cento) do valor mensal da Ordem de Serviço;

III - Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada no instrumento convocatório ou na Lei Federal nº 8.666/93 e não abrangida nas alíneas anteriores:
de até 10,0% (dez por cento) sobre o valor total da Ordem de Serviço, para cada evento.

 

d. As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, o contratado cometer a mesma
infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual.

 

e. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe
franqueada vista do processo.

 

f. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que comporte pronta execução extrajudicial, a
Administração exigirá o recolhimento da multa, por meio da Guia de recolhimento Estadual (GRE), no prazo de 05(cinco) dias úteis, a contar da
notificação pela autoridade competente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa Estadual.

 

g. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas

 

13. DO FORO

13.1 - Fica eleito o foro do Recife - PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste fornecimento, com renúncia expressa de qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Recife, 22 de outubro de 2020

Patrice Rolando da Silva Oliveira

Gerente de Meteorologia e Mudanças Climáticas - GMMC/APAC

Matrícula nº 10019-6

 

ANEXOS I

PLANILHA DE PREÇOS

 

ITEM PRODUTO/SERVIÇO
UNIDADE
DE
MEDIDA

QUANTIDADE
VALOR
UNITÁRIO
PROPOSTO

VALOR TOTAL PROPOSTO
(incluindo frete, impostos e demais
custos que venham a incidir sobre
o fornecimento/serviço)

1 Modulo de circuito eletronico - do tipo marthe
3G A800 Peça 20 R$ 1.252,30 R$ 29.135,87



2 Modulo de circuito eletrônico - para coleta e
transmissão de dados, com interface serial
rs485/422 full-duplex para comunicação com
marthe gprs/3g ou equivalente

Peça 05 R$ 2.350,00  R$ 13.845,45

3

Serviço de manutenção em equipamento elétrico
e eletrônico - do tipo modulo de circuito
eletrônico marthe 3g a800 para transmissão de
dados, com manutenção preventiva e corretiva

Serviço 05 R$ 468,24 R$ 2.341,20

4

Serviço de manutenção em equipamento elétrico
e eletrônico - do tipo modulo de circuito
eletrônico para coleta e transmissão de dados,
com interface serial rs485/422 e interface sdi-
12,com manutenção preventiva e corretiva

Serviço 02 R$ 805,00 R$ 1.610,00

    PREÇO TOTAL
(R$) 46.932,52

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Patrice Rolando da Silva Oliveira, em 26/10/2020, às 09:52, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9473454 e o código CRC BCCA2F1A.

Referência: Processo nº 0031300018.002012/2020-90 SEI nº 9473454

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=
http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

