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1. Objeto

Contratação de serviços de pessoa física ou jurídica para manutenção corretivava na rede de Plataforma de Coleta de Dados (PCD) Hidrometeorológicos do
Estado de Pernambuco, de modo que a APAC tenha a adequada operacionalização da rede em questão.

 

Item
Código

E-fisco
Descrição do Item Quantidade Unidade

1 513056-5

SERVICO DE MANUTENCAO
EM EQUIPAMENTO
ELÉTRICO E ELETRÔNICO -
DO TIPO PLATAFORMA DE
COLETA DE DADOS
AMBIENTAIS,
MANUTENCÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA

1 Manutenção

 

 

 

2. Justificativa da Contratação

A manutenção corretiva da rede de monitoramento hidrometeorológica se faz necessária para que a APAC possa ter o conhecimento das variáveis coletadas
diariamente sobre o Estado e dentro dos padrões da Organização Meteorológica Mundial (OMM), ou seja, dados confiáveis com qualidade técnica que



evidenciem a verdade terrestre tanto qualitativamente como quantitativamente. Monitoramento este que não pode de maneira alguma sofrer interrupção, e é
imprescindível que todos os equipamentos da rede de coleta de dados meteorológicos estejam em funcionamento e tendo a necessária manutenção.

 

O produto da contratação permitirá a manutenção da rede de plataformas de coleta de dados da APAC, que é composta por 130 (cento e trinta) PCD’s
pluviométricas, 37(trinta e sete) PCD’s meteorológicas e 33 (trinta e três) PCD’s hidrológicas instaladas em diversos municípios do Estado de Pernambuco.

 

Deverá ser realizada a manutenção corretiva das Plataformas de Coletas de Dados - PCDs que estão atualmente apresentando problemas de transmissão de
dados, conforme discriminadas no quadro abaixo:

 

MUNICÍPIO LATITUDE LONGITUDE TIPO

Afogados da Ingazeira -7,7430 -37,6252 pluviométrica

Afrânio (Arizona) -8,6736 -40,9614 pluviométrica

Belém de São Francisco (Riacho
Pequeno) -8,7228 -39,0323 pluviométrica

Brejinho -7,3457 -37,2897 pluviométrica

Buíque -8,6150 -37,1547 pluviométrica

Cabrobó (Novo Murici) -8,3403 -39,1352 pluviométrica

Caetés -8,7733 -36,6217 pluviométrica

Calçado -8,7375 -36,3379 pluviométrica

Calumbi -7,9388 -38,1529 pluviométrica

Camocim de São Félix -8,3823 -35,7594 pluviométrica

Camutanga -7,4145 -35,2570 pluviométrica

Capoeiras -8,7348 -36,6270 pluviométrica

Custódia -8,0865 -37,6322 pluviométrica

Dormentes (Caatinga Grande) -8,5811 -40,6939 pluviométrica

Flores (Sítio dos Nunes) -8,0464 -37,8329 pluviométrica

Floresta (Nazaré do Pico) -8,3210 -38,4119 pluviométrica

Glória do Goitá -8,0011 -35,2847 pluviométrica

Iati -9,0514 -36,8574 pluviométrica

Ibimirim (Formosa) -8,6979 -37,6801 pluviométrica

Iguaraci -7,8373 -37,5145 pluviométrica

Ipojuca (Núcleo Maranhão) -8,3682 -35,1352 pluviométrica

Ipubi -7,6583 -40,1573 pluviométrica



Itacuruba -8,7262 -38,6899 pluviométrica

Itambé -7,4062 -35,1130 pluviométrica

Itapetim -7,3754 -37,1902 pluviométrica

Itapissuma (Botafogo) -7,7497 -34,9344 pluviométrica

Macaparana -7,5581 -35,4526 pluviométrica

Maraial -8,7592 -35,8096 pluviométrica

Moreilândia -7,6275 -39,5512 pluviométrica

Orocó -8,6174 -39,6038 pluviométrica

Ouricuri (Jacaré) -8,0761 -40,2164 pluviométrica

Palmerina -9,0003 -36,3347 pluviométrica

Parnamirim (Quixaba) -8,0130 -39,7733 pluviométrica

Quixaba -7,7178 -37,8494 pluviométrica

Santa Cruz da Baixa Verde (Jatiuca) -7,8884 -38,1970 pluviométrica

Parnamirim(Quixaba) -8,0130 -39,7733 pluviométrica

Quixaba -7,7178 -37,8494 pluviométrica

Saloá -8,9708 -36,6687 pluviométrica

Santa Cruz (Poço Dantas) -8,3893 -40,2107 pluviométrica

Santa Cruz Da Baixa Verde -7,8884 -38,1970 pluviométrica

São José do Belmonte -7,8327 -38,7642 pluviométrica

São Vicente Ferrer -7,5908 -35,4898 pluviométrica

Serrita (Ipueira) -7,8461 -39,4596 pluviométrica

Sertânia (Moderna) -8,4296 -37,4096 pluviométrica

Sirinhaém -8,5946 -35,1100 pluviométrica

Solidão -7,6021 -37,6526 pluviométrica

Tacaimbó -8,3164 -36,2917 pluviométrica

Terezinha -9,0569 -36,6236 pluviométrica

Terra Nova (Guarani) -8,0795 -39,3939 pluviométrica

Tracunhaém -7,8038 -35,2313 pluviométrica

Triunfo -7,8305 -38,1056 pluviométrica



Tupanatinga -8,7505 -37,3253 pluviométrica

Águas Belas -9,0743 -37,0644 meteorológica

Amaraji -8,3676 -35,4598 meteorológica

Araripina -7,4583 -40,4172 meteorológica

Arcoverde -8,4336 -37,0556 meteorológica

Barreiros -8,8236 -35,1936 meteorológica

Belém de São Francisco -8,7578 -38,9822 meteorológica

Brejão -9,0161 -36,5356 meteorológica

Brejo da Madre de Deus -8,1385 -36,3589 meteorológica

Buique/Vale do Catimbau -8,6092 -37,2426 meteorológica

Carpina -7,8506 -35,2403 meteorológica

Caruaru -8,2487 -35,9166 meteorológica

Cupira -8,6392 -35,9506 meteorológica

Custôdia -8,0880 -37,6266 meteorológica

Floresta -8,6014 -38,5750 meteorológica

Floresta (Airi) -8,5392 -38,1936 meteorológica

Goiana -7,6442 -34,9489 meteorológica

Gravatá -8,2051 -35,5803 meteorológica

Ibimirim -8,5383 -37,6786 meteorológica

Ipojuca (Suape) -8,3992 -34,9425 meteorológica

Mirandiba -8,1218 -38,7206 meteorológica

Olinda -8,0362 -34,8692 meteorológica

Ouricuri -7,8792 -40,0917 meteorológica

Palmares -8,6644 -35,5686 meteorológica

Parnamirim -8,0886 -39,5728 meteorológica

Petrolina -9,3386 -40,6886 meteorológica

Petrolina(Caititu) -8,6755 -40,5666 meteorológica

Salgueiro -8,0792 -39,2292 meteorológica



Santa Maria da Boa Vista -8,7875 -39,8317 meteorológica

São Bento do Una -8,5281 -36,4600 meteorológica

São José do Egito -7,4740 -37,2750 meteorológica

São Lourenço da Mata -8,0529 -35,0218 meteorológica

Sertânia -8,0633 -37,2245 meteorológica

Triunfo -7,8297 -38,1221 meteorológica

Venturosa -8,5709 -36,8928 meteorológica

Vertentes -7,9046 -35,9739 meteorológica

Vicência -7,6608 -35,3640 meteorológica

Vitória de Santo Antão -8,1286 -35,3028 meteorológica

Amaraji -8,3803 -35,4553 hidrológica

Cachoeirinha -8,4884 -36,2315 hidrológica

Gravatá -8,2128 -35,6034 hidrológica

Paudalho -7,8942 -35,1733 hidrológica

Ribeirão -8,4675 -35,4014 hidrológica

Vitória de Santo Antão -8,1136 -35,2839 hidrológica

 

 

 

 

 

 

Desta forma, permitirá à APAC cumprir sua missão institucional, ao garantir a disponibilização dos dados e informações à sociedade sobre a situação
meteorológica em diversas áreas do Estado, área considerada de grande interesse estratégico, bem como atualizar permanentemente as informações sobre o
tempo, clima e rios da região.

 

Os dados meteorológicos e pluviométricos são fundamentais para o monitoramento e a previsão de tempo e clima no Estado, como também, eles são
fornecidos para os órgãos municipais, estaduais, nacionais e internacionais, a fim de serem utilizados nos modelos meteorológicos, na previsão do tempo e
clima e em pesquisa nas áreas de meteorologia, recursos hídricos e meio ambiente.

 

Ademais, os dados das PCD’s hidrológicas permitem o acompanhamento dos níveis dos rios em tempo real, sendo possível emitir alertas de riscos de cheia
para as cidades nas quais esse monitoramento é realizado.

 

3. Valor da Contratação

 

O valor total para esta contratação será o menor preço ofertado por interessados em realizar a prestação dos serviços objeto deste Termo de Referência, e
que atendam às especificações e exigências, encaminhando propostas e documentação dentro do prazo estabelecido no Edital de Chamamento Público, cujo
Aviso será publicado no Diário Oficial do Estado e no site da APAC.



 

4. Dotação Orçamentária:

 

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

 

Unidade Orçamentária: 0313 - APAC

Programa de Trabalho: 18.544.0611.4116.0000

Natureza de Despesa: 33.90.00

Fonte de Recursos: 0242 - PROGESTÃO

 

5. Condições de execução do objeto

Os serviços de manutenção nas plataformas de coleta de dados hidrometeorológicos deverão ser executados de acordo com os roteiros de manutenção
estabelecidos pela APAC, sendo um por mês, totalizando 03 (três) roteiros durante o período da contratação. As plataformas de coleta de dados da rede da
APAC são das marcas ATIVA, HOBECO, CAMPBELL ,VAISSALA e OTT

 

Os deslocamentos até os locais onde serão realizadas as manutenções das PCD’s serão de responsabilidade da Contratada, podendo a Contratante, quando
houver disponibilidade de veículos, auxiliar a Contratada nos trajetos.

 

5.1. Atividades a serem desenvolvidas pela Contratada nas plataformas de coleta de dados

 

Antes de iniciar qualquer atividade de limpeza dos sensores da estação, é necessário coletar e salvar de todos os dados que estejam na memória do
datalogger, pois os mesmos durante a manipulação com os sensores, poderão ser apagados, fazendo com que se perca toda a série de dados coletados.
Esses dados coletados devem ser enviados à APAC no período máximo de 10 (dez) dias a contar da data da visita;

 

Verificar se todos os sensores estão instalados e funcionando dentro dos padrões da Organização Meteorológica Mundial - OMM;

 

Fazer a limpeza geral da área onde está instalada a estação, com corte do mato e plantas que estejam obstruindo a medição regular, não deixando que
nenhum obstáculo possa interferir nas medições dos sensores;

 

Conferência e caso necessário, ajuste de hora do relógio interno do Datalogger, baseados em horário de GPS (Global Position System) e na referência
padrão de Tempo Universal Coordenado - UTC (Hora Legal Brasil+ 03 horas);

 

Limpeza de todos os componentes da estação e sensores, seguindo os devidos procedimentos técnicos de acordo com recomendação do fabricante.

 

Preencher formulário de inspeção individual de cada estação, contendo os resultados obtidos com a revisão, em modelo dado pela APAC. Fazer o
registro fotográfico antes e depois da visita técnica.

 

Teste de funcionamento de todos os instrumentos, sensores e transmissão dos dados;

 

Fechar a estação e colocar posta em marcha final da estação (colocar em funcionamento final).

 

Caso algum sensor, datalogger, painel solar, bateria e cabos estejam danificados e não for possível sua reparação, tendo que ser substituídos, o
fornecimento para reposição dos sensores, datalogger, painel solar, cabos e bateria será de responsabilidade da Agência Pernambucana de Águas e
Clima - APAC. Os danificados serão encaminhados para a APAC.

6.  Qualificação Técnica

 

Comprovação de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatíveis em características e quantidades com o objeto da licitação, mediante
atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado ou certificados de qualificação em cursos/treinamentos pertinentes e compatíveis com
o objeto a ser contratado.



 

7. Da Modalidade da Contratação e Critério De Julgamento

A definição da forma de contratação será definida após o recebimento das propostas oriundas do Chamamento Público, observando as diretrizes e hipóteses
de contratação permitidas pela Administração Pública.

 

8. Da convocação para assinatura do contrato ou instrumento equivalente

 

A contratada deverá assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente na sede da Contratante dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a
contar do recebimento da convocação.

 

9. Prazo de execução

O prazo total previsto para execução dos serviços contidos nestes Termos de Referência é de 03 (três) meses, a partir da assinatura da Ordem de Serviço ou
retirada da Nota de Empenho.

10. Forma de pagamento

 

10.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias da efetiva prestação dos serviços, por roteiro executado, mediante a apresentação de nota(s)
fiscal(is) da Contratada, devidamente atestada(s) pelo gestor do contrato.

 

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

 

10.3. O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma prevista neste instrumento, se a Contratada estiver inscrita e
atualizada no Cadastro de Fornecedores do Estado de Pernambuco - CADFOR.

 

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

11. Supervisão e Gestão do Contrato

 

A supervisão e gestão da contratação ficará sob a responsabilidade do Gerente de Meteorologia e Mudanças Climáticas da APAC.

 

12. Obrigações da Contratada:

 

12.1. Realizar a manutenção de acordo com as condições estipuladas neste Termo de Referência, no local, datas e horários definidos pela Contratante;

12.2. Não transferir para outrem, no todo ou parte, o presente contrato sem prévia e expressa anuência da APAC;

12.3. Indicar nome e telefone de preposto para a comunicação e notificação, bem como esclarecimento de dúvida de qualquer natureza quanto à prestação
dos serviços;

12.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos sociais e trabalhistas, despesas com deslocamentos, alimentação, pelos tributos e demais custos
que decorram direta ou indiretamente da prestação do serviço;

12.5. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente do exercício de suas atividades ou serem
causados por seus prepostos;

12.6. Emitir fatura relativa ao serviço prestado;

12.7. Prover os serviços contratados com profissional adequado e capacitado em todos os níveis de trabalho.

 

13. Obrigações da Contratante:

 

13.1. Fiscalizar a execução do objeto, visando o atendimento das especificações deste Termo de Referência;

13.2. Atestar a fatura, comprovando a realização do serviço;

13.3. Efetuar o pagamento à contratada, de acordo com a forma e o prazo estabelecido neste Termo de Referência;

 



14. PENALIDADES

14.1. Com fundamento no artigo 7° da Lei nº 10.520/2002, e Decreto Estadual n° 42.191/2015, a empresa licitante ou contratada convocada no prazo de
validade de sua proposta, ficará sujeita às penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar com a Administração Direta e Indireta do
Estado de Pernambuco com descredenciamento nos sistemas cadastrais de fornecedores (CADFOR) pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
demais cominações legais, nos seguintes casos:

 

a) Apresentar documentação falsa;

b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;

c) Falhar ou fraudar na execução do contrato;

d) Não assinar o contrato e/ou ata de registro de preços no prazo estabelecido;

e) Comportar-se de modo inidôneo;

f) Não mantiver a proposta;

g) Deixar de entregar documentação exigida no certame;

h) Cometer fraude fiscal;

i) Fizer declaração falsa.

 

14.2. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes termos:

 

a. Pelo atraso no serviço executado, em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor total contratado, por dia decorrido, até o limite de
10% (dez por cento);

b. Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento do prazo estipulado, de 10% (dez por cento) do valor do
contrato;

c. Pela demora em corrigir falha no serviço ou em substituir o material, a contar do segundo dia da data da notificação da rejeição: 0,3% (zero vírgula
três por cento) do valor do contrato, por dia decorrido;

d. Pela recusa em corrigir as falhas no serviço: 10% (dez por cento) do valor do contrato;
e. Pelo não cumprimento de qualquer condição fixada na Lei Federal n° 8.666/93, ou no instrumento convocatório e não abrangida nos incisos

anteriores: 2% (dois por cento) do valor do contrato, para cada evento.
n. . As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar da aplicação da penalidade, a Contratada cometer a

mesma infração, cabendo a aplicação em dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual.

 

14. 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.

 

14. A Administração exigirá o recolhimento da multa, por meio da Guia de Recolhimento Estadual (GRE), ou conta específica da Contratante a ser
indicada pela mesma, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente, sob pena de inscrição na Dívida Ativa
Estadual.

 

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

 

15. DO FORO

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

 

 

Recife, 06 de abril de 2020

 

Patrice Rolando da Silva Oliveira

Gerente de Meteorologia e Mudanças Climáticas

 

 

Documento assinado eletronicamente por Patrice Rolando da Silva Oliveira, em 06/04/2020, às 09:16, conforme horário oficial de Recife, com
fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

http://legis.alepe.pe.gov.br/arquivoTexto.aspx?tiponorma=6&numero=45157&complemento=0&ano=2017&tipo=


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 6145026 e o código CRC 232975CB.

Referência: Processo nº 0031300018.000833/2020-91 SEI nº 6145026

http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

