
 

 

Respostas a questionamentos de empresas 

 

Referência: Pregão Eletrônico nº 0006/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
00031.2020.CEL.PE.0006.APAC. Contratação de empresa para prestação de serviços de 
manutenção preditiva, preventiva e corretiva do Equipamento Radar Meteorológico, 
modelo METEOR 1700s, fabricação SELEX ES, operado pela APAC. 
 
Recebimento das Propostas até 03/12/2020, às 10h20  
Abertura das Propostas: 03/12/2020, às 10h21.  
Início da Disputa: 03/12/2020, às 10h30 (Horário de Brasília). 
 
 
Prezada Sra. Pregoeira, 
  
No item 5.1.3.15.1 do termo de referência, transcrito abaixo, a contratada terá a 
responsabilidade pelo fornecimento de peças e componentes de baixa monta cujo 
valor mensal seja de até 1/3 (um terço) do valor mensal contratado. 
“ 
“5.1.3.15.1. Será de responsabilidade e ônus da Contratada, devendo estar incluído no 
valor de sua proposta, os custos mensais com fornecimento/reposição e manutenção 
de peças/componentes de pequena monta e intervenções que venham ser necessários 
ao perfeito e contínuo funcionamento do Radar Meteorológico, cuja soma mensal do 
valor dessas peças e componentes seja de até 1/3 (um terço) do valor mensal 
contratado para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. A 
aquisição de peças/componentes com custo acima de 1/3 (um terço) do valor mensal 
contratado será realizada pela Contratante”. 
 
 
 Sobre este item gostaríamos de obter os seguintes esclarecimentos: 
 
1)    Em manutenção de radares meteorológicos comumente entende-se como peças 
e componentes de baixa monta: óleo lubrificante, óleo de transformador, graxa, 
filtros de ar, fusíveis, ventiladores, lâmpadas e pilhas (AA, AAA, CR2032). Este 
entendimento está correto? 
 
Sim, acreditamos que os componentes de baixa monta, são componentes de baixo 
custo que se no caso de uma necessidade não seja um empecilho para a manutenção 
preventiva e corretiva do radar, ou seja, que um pequeno valor de algum componente 
comprometa toda uma logística para a realização da manutenção. Dessa forma, 
entendemos ser componentes de pequena monta tanto os citados acima, bem como 
outras peças e componentes cujo somatório de seus valores não ultrapassem o valor 
de 1/3 (um terço) do valor mensal contratado para a execução dos serviços objeto 
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deste Termo de Referência, apenas quando houver necessidade de fornecimento e/ou 
reposição de tais peças pela Contratada, uma vez que a APAC já possui um estoque de 
peças sobressalentes para serem utilizadas na manutenção do Radar. 
 
 
 
2)    Qual o custo de substituição de peças e componentes de baixa monta no radar 
nos últimos 2 anos observado pela APAC? 
 
Quando da aquisição do Radar Meteorológico, foi solicitado um conjunto de peças e 
equipamentos que mais se danificavam dentro de um período de cinco a dez anos de 
operação. A empresa vencedora SELEX listou várias peças e equipamentos que 
deveriam ser adquiridos juntos com o radar, o que foi feito, resultando no Lote de 
peças sobressalentes, listadas no Anexo A do Termo de Referência. 
Desde que o radar entrou em operação, em outubro/2016, até hoje a APAC só 
contratou uma empresa para fazer uma manutenção corretiva pontual, já que o 
equipamento parou de funcionar no mês de janeiro de 2020 e não foi necessária a 
aquisição de peças para este conserto. O valor dessa manutenção corretiva foi de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais). E desde o início de operação do Radar até agora só foram 
mudados filtros, ventilador, óleo e graxa, que foram utilizadas do nosso estoque. Ainda 
temos estes componentes no nosso estoque. 
 
 
3)    Como deverá ser calculado o preço das peças substituídas para verificar se a 
soma mensal é ou não inferior a 1/3? 
 
Pelo(s) custos efetivos da Contratada com a aquisição das peças/componentes, 
conforme preços(s) apresentados pela Contratada à APAC, que podem ser 
comprovados através de cópia da(s) nota(s) fiscal(s). 
 
4)    Como deverá ser calculado o preço do reparo das peças? 
 
O serviço de reparo das peças está incluso no valor estimado de contratação de serviço 
de manutenção do Radar (manutenções preventiva, corretiva e preditiva). É dever da 
empresa contratada realizar tais reparos.  
 
5)    Caso a soma mensal fique superior a 1/3 como será feito o reembolso dos 
valores à empresa contratada? 
 
Não haverá reembolso por parte da APAC à Contratada em nenhum momento. A APAC 
pagará à contratada o valor mensal fixo dos serviços, conforme proposta da empresa 
contratada apresentada na licitação. A Contratada só fará eventuais aquisições de 
peças e componentes que totalizem até 1/3 do valor mensal do contrato, quando for 
necessário. Quando houver necessidade de aquisições de peças de pequena monta ou 
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peças de maior porte que não estejam no lote de sobressalentes e cujo valor 
ultrapasse 1/3 do valor mensal contratado, tal aquisição será realizada pela APAC. 
 
6)    Caso seja feito o reembolso, este será do valor total das peças ou apenas do 
valor que ultrapassar o 1/3? 
 
Não haverá reembolso, conforme resposta anterior. Tudo que ultrapassar de 1/3 do 
valor mensal do contrato será adquirido pela APAC. 
 
 
7)    Dada a impossibilidade da venda de peças em contrato de prestação de serviços 
(diferentes elementos de despesa, 39 – serviços, 30 - peças), é necessário que as 
mesmas sejam contabilmente consumidas. Este fato faz com que os créditos de IPI e 
ICMS não possam ser utilizados levando a uma cumulatividade do ISS sobre os 
mesmos. Esta cumulatividade deve ser levada em conta no cálculo do custo das 
peças para fins da determinação do atingimento, ou não, do limite de 1/3? 
 
Todos os custos de frete e demais encargos devem ser computados nos valores das 
eventuais aquisições de peças e componentes pela Contratada, sendo esses custos 
totais de responsabilidade da empresa contratada até o limite do 1/3 do valor mensal 
contratual. Tudo que ultrapassar de 1/3 do valor mensal do contrato não deverá ser 
adquirido/custeado pela empresa contratada, e sim pela APAC que deverá realizar um 
processo interno para tal aquisição. A APAC pagará um valor mensal fixo para a 
Contratada pela prestação total dos serviços descritos no Termo de Referência, nada a 
mais. 
 
 
8)    No cálculo do preço, a proponente deve considerar que na valoração do custo 
das peças para fins de determinação do 1/3 deverão ser incluídos todos os impostos, 
custos administrativos e financeiros e fretes? 
 
Para o cálculo do 1/3, deverá ser incluso o valor de aquisição da peça, impostos e frete. 
Os custos com a instalação/substituição e demais custos administrativos para 
operacionalização contratual descrita no Termo de Referência, já devem estar contidos 
no valor total das propostas a serem ofertadas pelas empresas licitantes. 
 
 
Em 02/12/2020 
Gerência de Meteorologia e Mudanças Climáticas - GMMC/APAC (Área Técnica 
Demandante) 
 
Comissão Especial de Licitação - CEL/APAC 
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Documento assinado eletronicamente por JESSICA SANTOS MESQUITA, Presidente e Pregoeira - CEL/APAC e 
matrícula 100501, em 02/12/2020, às 11:27.
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