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PREGÃO ELETRÔNICO 
Nacional 

0005.2021.CEL.PE.0004.APAC 
Órgão comprador: AGENCIA PERNAMBUCANA DE AGUAS E CLIMA

 
 

PREÂMBULO 
 

1 - Objeto 

Selecionar a proposta comercial mais vantajosa para: Aquisição de Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT, comumente
denominado de DRONE, do tipo quadricóptero, com câmera acoplada.

2 - Calendário de eventos: 

Data de início de propostas: 05/03/2021 14:00
Prazo para formalização de consultas: 23/03/2021 14:30
Prazo para o envio da proposta: 23/03/2021 14:30
Início da sessão de disputa de lances: 23/03/2021 14:40

3. Detalhamento dos itens: 

Item Descrição Quantidade
Unidade
de
medida

Quantidade
de tempo

Unidade
de
tempo

1 (5203309) - DRONE - RADIO DE 2.4 GHZ,TELA MINIMA DE 5.5
POLEGADAS,ALCANCE MINIMO DE 8 KM,TEMPO MINIMO DE 30
MINUTOS,CAMERA MINIMA DE 20 MP 4K,COM 4 HELICES COM
PROPULSAO ELETRICA,ACOMPANHA BOLSA, MULTICARREGADOR PARA
4 BATERIAS POWER BANK, MALETA RIGIDA, CARTAO MICRO SD 128 GB,
COM 12 MESES DE GARANTIA 

Prazo de entrega ou execução: CONFORME EDITAL

2,0000 UN

RECIFE, [05/03/2021 14:29:27|dd/MM/yyyy HH:mm,pt-BR|datetime]

Atenciosamente 
PE - INTEGRADO 

Você recebeu este e-mail porque está cadastrado no sistema de Compras e Licitações do Governo do Estado de Pernambuco - PE-Integrado
(www.peintegrado.pe.gov.br). Caso deseje cancelar o recebimento de e-mails, envie uma solicitação para suporte.peintegrado@sad.pe.gov.br, com o motivo do
cancelamento e o número do CNPJ/CPF

Paradigma Business Solution 

 

http://www.paradigmabs.com.br/
jessica.mesquita
Realce

jessica.mesquita
Realce



 

 
Av. Cruz Cabugá, nº 1111 - Santo Amaro - Recife/PE - 

CEP. 50.040-000 

Fones: (81) 3183-1051 / 1056  

 

1/22  
 

 
CEL/APAC 

 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005.2021.CEL.PE.0004.APAC 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0004/2021 - APAC 

 
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESA - ME, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP e MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL - MEI  

 
EDITAL 

 

 

PREÂMBULO: 

 

O Estado de Pernambuco, por intermédio da AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA - APAC, através 

da Pregoeira Pública Jéssica Santos Mesquita, designada através da Portaria nº 1089, publicada no Diário 

Oficial do Estado de Pernambuco, edição do dia 27/05/2020, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que em atendimento à solicitação contida no Processo SEI! n° 0031300019.000324/2021-30 e 

Solicitação de Compra no Sistema PE-Integrado n° 540101000242021000002 oriundas da Gerência de 

Tecnologia da Informação e Comunicação - GTIC, e com a respectiva autorização da Diretora-Presidente, 

realizará a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, a ser realizado 

por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação - Internet, de acordo com Lei Federal nº 

10.520/02, Lei Estadual nº 12.986/06, Decreto Estadual nº 32.539/08, Lei Complementar nº 123/06, Lei 

Estadual nº 12.525/03, Decreto Estadual nº 45.157/2017, Decreto Estadual nº 45.140/17, e Decreto Estadual 

nº 42.191/15 e respectivas alterações, aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei Federal nº 

8.666/93, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se no local e horário a seguir: 

 

Recebimento das Propostas até: XX/XX/XXXX, às XX horas (Consultar Aviso de Licitação) 

Abertura das Propostas: XX/XX/XXXX, às XX horas (Consultar Aviso de Licitação) 

Início da Sessão de Disputa de Preços: XX/XX/XXXX, às XX horas (Consultar Aviso de Licitação) 

Sistema eletrônico utilizado: PE-INTEGRADO 

Endereço eletrônico: www.peintegrado.pe.gov.br 

Dados para contato 

Pregoeiro (a): Jéssica Santos Mesquita E-mail: cel@apac.pe.gov.br 

Fone: (81) 3183.1051/1056  

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

Referência de Tempo: Para todas as referências de tempo será considerado 

obrigatoriamente o horário de Brasília – DF. 

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o primeiro 

dia útil subsequente, no mesmo site e hora, salvo as disposições em contrário. 

 

 

 

 

 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 2f3ee67b-9582-4e53-9b11-d0f290db1169
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1. DO OBJETO 
 

1.1. A presente licitação tem como objeto a Aquisição de Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT, comumente 

denominado de DRONE, do tipo quadricóptero, com câmera acoplada, conforme especificações e 

quantitativos previstos no Termo de Referência (Anexo I). 

 

ITEM E-FISCO DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
QTD VALOR GLOBAL 

1 520330-9 

Drone - radio de 2.4 ghz,tela minima de 
5.5 polegadas,alcance minimo de 8 
km,tempo minimo de 30 minutos,camera 
minima de 20 mp 4k,com 4 helices com 
propulsao eletrica,acompanha bolsa, 
multicarregador para 4 baterias power 
bank, maleta rigida, cartao micro sd 128 
gb, com 12 meses de garantia. 

R$ 28.136,75 02 R$ 56.273,50 

 

1.2. Conforme itens 2 e 9 do Termo de Referência, entre as especificações técnicas das aeronaves a serem 

fornecidas, acessórios e demais itens fornecidos, deverão constar, para cada aeronave: 

  

a) Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT do tipo quadricóptero; 

b) Autonomia de voo mínima de 30 minutos; 

c) 3 baterias não ativadas, novas e de primeiro uso, com capacidade mínima de 3800 mAh e tensão de 15.4v; 

d) Alcance mínimo do controle de 8KM no Modo FCC e 5KM no modo CE; 

e) Velocidade de cruzeiro de 50Km/h e velocidade máxima de 72 Km/h; 

f) Resolução de vídeo: 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 100Mbps, ISO 100-6400; 

g) Formato de vídeo: MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265); 

h) Sensor de câmera: 20MP, 1” pol CMOS, 2000w, f2.8-f11, ISO 100-3200 (auto) 100-12800 (manual), 

5472×3648px; 

i) Formato de fotos: JPEG/DNG (RAW); 

j) Estabilizador de imagens: Gimbal de 3 eixos (tilt, roll, pan); 

k) Sensores de detecção de obstáculos: 10 sensores com sistema Omnidirectional (2 acima, 2 abaixo, 2 

frontais, 2 traseiros e 2 laterais); 

l) Armazenamento interno: 8GB Interno; 

m) Armazenamento Externo: Acompanhe 2 Micro SD de 128GB do Tipo V30 U3; 

n) Braços retráteis para transporte; 

o) Peso estimado máximo: 1kg; 

p) Rádio Controle com bateria recarregável, com Frequência de operação 2.400 - 2.483GHz e 5.725 - 

5.825GHz Máxima Distância de Transmissão: Compatível com FCC: 8 km; compatível com CE: 5 km; 

q) Carregador AC de baterias, Hub para carregamento de 4 baterias simultâneas, 2 jogos completos de hélices, 

carregador de bateria veícular, cabos de conexão dos tipos (C, microusb e Lightning) do rádio controle com 

aparelho celular ou tablet e power bank, demais cabos e manuais; 

r) Mochila original do fabricante para transporte da aeronave e acessórios; 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 2f3ee67b-9582-4e53-9b11-d0f290db1169
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s) Case do tipo Maleta estanque para o transporte seguro do equipamento. Resistente à água e impactos, que 

possua tamanho ideal para guardar o drone com diversos acessórios, tais como baterias, cabos, controle 

remoto, entre outros. Confeccionada em polietileno reforçado, com bloco de poliestireno; 

t) Homologação do equipamento pela ANATEL; 

u) Possua nas lojas de aplicativos Android e IOS software para voos do próprio fabricante e que seja 

compatível com software para mapeamento aéreo. 

 

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 

2.1. A despesa total com a aquisição dos 02 (dois) Drones objeto desta licitação é estimada em R$ 56.273,50 

(cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e cinquenta centavos), valor este obtido através de 

pesquisa de preços realizada no mercado, conforme indicado no Anexo I do TR - Planilha de valores estimados. 
 

2.2. As despesas decorrentes desta licitação estão incluídas no orçamento do Estado de Pernambuco, para o 

presente exercício, na classificação abaixo: 
 

• UO: 00313 - Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC 

• Programa de Trabalho: 18.544.0611.4116.0000 

• Natureza da Despesa: 4.4.90.00 

• Fonte de Recursos: 0242004323 - Progestão 
  

3. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

 
3.1. Este procedimento será realizado com a participação exclusiva de microempresas, empresas de pequeno 
porte e microempreendedores individuais, em observância aos arts. 47 e 48, inc. I da Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações e ao art. 5º do Decreto Estadual nº 45.140, de 19/10/2017. 
 

3.2. Poderão participar desta licitação os interessados que atenderem a todas as exigências deste Edital e que 

estejam obrigatoriamente cadastrados no PE-Integrado. 

 

3.2.1. O interessado deverá realizar o cadastramento junto ao sistema PE-INTEGRADO, no 

endereço www.peintegrado.pe.gov.br, através do link “Cadastre-se no sistema”; 

3.2.2. Após a conclusão do cadastro online, o interessado deverá entrar em contato com o suporte por 

meio do e-mail suporte.peintegrado@sad.pe.gov.br, para dar continuidade ao processo de 

credenciamento com envio eletrônico dos documentos comprobatórios descritos no site citado e 

recebimento do login pessoal de acesso ao sistema; 

3.2.3. O login e a senha poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelados 

por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Governo do Estado, devidamente justificada; 

3.2.4. Para fins de credenciamento e operacionalização do sistema PE-INTEGRADO, indica-se que as 

licitantes utilizem o navegador "Google Chrome", responsabilizando-se por eventual ônus decorrente da 

perda de negócios diante da inobservância desta disposição; 

3.2.5. Em caso de dificuldade durante o credenciamento ou na operacionalização do sistema, as licitantes 

deverão entrar em contato com a Gerência de Sistemas Integrados de Gestão - GESIG pelo telefone: (81) 

3183-7721. 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 2f3ee67b-9582-4e53-9b11-d0f290db1169
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3.3. A participação nesta licitação dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do 

representante credenciado. 

 

3.3.1. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 

transação efetuada, diretamente ou por seu representante, não cabendo à Administração a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido, ainda que por terceiros; 

3.3.2. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal implica a responsabilidade legal pelos 

atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão 

eletrônico. 

 

3.4. Como requisito para a participação, a licitante deverá declarar, em campo próprio do Sistema, que 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências 

previstas neste Edital. 
 

3.5. A licitante enquadrada como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou 

Microempreendedor individual - MEI deverá declarar-se no sistema eletrônico como tal, informando que 

cumpre os requisitos de habilitação, conforme o item anterior, mesmo que tenha restrição na documentação 

comprobatória da regularidade fiscal e/ou trabalhista. 

 

3.6. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à conformidade da proposta ou 

ao enquadramento como Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual 

sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital. 
 

3.7. Não poderão participar deste Pregão: 
 

3.7.1. 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; 

 

3.7.2. 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; 

3.7.3. 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; 

3.7.4. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

3.7.5. Quaisquer interessadas enquadradas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; 

3.7.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social não seja pertinente e compatível com o objeto desta 

licitação; 

3.7.7. 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;  

3.7.8. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

 

 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 2f3ee67b-9582-4e53-9b11-d0f290db1169
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4. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 
 

4.1. Todas as referências de tempo previstas neste Edital, no Aviso e durante a sessão pública observarão 

obrigatoriamente o horário de Brasília - DF e dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na 

documentação relativa ao certame. 

 

4.2. As sessões serão processadas em dias úteis, no período de 08h às 12 horas e de 13h às 17 horas. 

 

4.2.1. Serão considerados como dias não úteis os sábados, domingos, feriados nacionais, estaduais e 

demais feriados e pontos facultativos publicados em Diário Oficial que influam no horário de 

funcionamento do órgão licitante. 

4.2.2. Sessões já iniciadas poderão ser suspensas, cabendo ao pregoeiro informar, através do Sistema, a 

data e horário para retomada do pregão. 

4.2.3. Os prazos para encaminhamento da proposta e dos documentos de habilitação digitalizados serão 

computados em horas úteis, no período de 08h às 12 horas e de 13h às 17 horas. 

4.2.4. Em caso de suspensão, quando da retomada da sessão, os prazos concedidos serão restituídos por 

tempo igual ao que faltava para sua complementação. 

 

4.3. Havendo calamidade pública, fato relevante devidamente justificado ou necessidade de adequação de 

horário por motivos de administração interna, os horários previstos no item 4.2 poderão ser alterados, 

cabendo ao pregoeiro informar previamente às licitantes a alteração e a nova data e horário para retomada 

do pregão, através do Sistema PE-INTEGRADO. 

 

5. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 
 

5.1. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o Edital de licitação por irregularidade, devendo 

protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, devendo 

o órgão licitante julgar e responder a impugnação em até 03 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade 

prevista no § 1º do art. 113 da Lei nº 8.666/93. 
 

5.2. Qualquer licitante poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar a petição, em campo próprio 

no sistema, até o terceiro dia útil que anteceder a data fixada para abertura da sessão pública. 
 

5.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório 

até decisão definitiva a ela pertinente. 
 

5.4. A decisão do Pregoeiro sobre o julgamento da impugnação será disponibilizada eletronicamente, até a 

abertura do pregão, podendo, tal comunicação, ser feita na própria sessão, fazendo-se o registro na ata. 
 

5.5. Não serão conhecidas impugnações apresentadas em desacordo com as regras estabelecidas neste item 

ou fora do prazo e horário legal ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pelo proponente. 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 2f3ee67b-9582-4e53-9b11-d0f290db1169
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5.6. Os pedidos de esclarecimentos devem ser enviados ao Pregoeiro em até 02 (dois) dias úteis antes da data 

fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente para o e-mail da Comissão, identificado no preâmbulo 

deste Edital. 
 

5.7. O Pregoeiro disponibilizará a resposta aos pedidos de esclarecimentos por email e no Painel de Licitações 

(www.licitacoes.pe.gov.br), até um dia útil antes da data limite para abertura da sessão pública. 

 

6. DA PROPOSTA 
 

6.1. A licitante deverá encaminhar proposta de preços não identificada, expressa em moeda nacional, em 

algarismos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e horário marcados no preâmbulo do 

Edital, quando então se encerrará automaticamente a fase de recebimento de propostas. 
 

6.2. A proposta de preços será elaborada, com base no Termo de Referência (Anexo I), de acordo com o 

Modelo de Proposta (Anexo II) deste Edital. 

 

6.3. A licitante deverá especificar os PREÇOS UNITÁRIOS do(s) item(ns) nos quais pretende concorrer. 

 

6.4. Deverão estar incluídos nos preços propostos todos os custos diretos e indiretos decorrentes do 

fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, despesas de 

administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas correlatas. 

 

6.5. A licitante beneficiária da isenção de ICMS de que trata o art. 9º da Lei nº 15.730/2016 c/c o art. 63 do 

Anexo 7 do Decreto Estadual nº 44.650/17 (Convênio ICMS 73/04) deverá apresentar sua proposta 

desonerada do tributo, discriminando, expressa e obrigatoriamente, o percentual de dedução da isenção 

fiscal. 

 

6.6. As propostas ficarão disponíveis no sistema eletrônico, sendo facultado à licitante retirar ou substituir a 

proposta anteriormente encaminhada até a data limite agendada para envio de propostas. 
 

6.7. As propostas terão validade de, no mínimo, 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessão 

pública estabelecida no preâmbulo deste Edital, independente de declaração da licitante.  
 

6.7.1. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes 

liberadas dos compromissos assumidos. 
 

7. DA ABERTURA E DO PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO 
 

7.1. A licitação será realizada em sessão pública, por meio da Internet, mediante condições de segurança, 

criptografia e autenticação, em todas as suas fases. 
 

7.2. Durante a sessão pública, a comunicação entre o Pregoeiro e as licitantes ocorrerá exclusivamente 

mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico. 

 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 2f3ee67b-9582-4e53-9b11-d0f290db1169
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7.3. Cabe à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da licitação, 

ficando responsável por eventuais ônus decorrentes da perda de negócios causada pela inobservância de 

qualquer mensagem emitida pelo sistema ou por motivo de desconexão. 

 

7.4. A abertura da sessão pública ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo deste Edital, com a 

divulgação das propostas de preços recebidas, na forma prevista neste instrumento convocatório, passando o 

Pregoeiro a examiná-las. 

 

7.5. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas que não 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. 

 

7.6. Será desclassificada a proposta que contenha elementos que permitam a sua identificação. 
 

7.7. Somente as licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances. 

 

8. DA FASE DE LANCES 
 

8.1. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes classificadas deverão estar conectados ao 

sistema eletrônico e poderão encaminhar lances sucessivos, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 

8.2. O sistema eletrônico não identificará o autor dos lances aos demais participantes. 
 

8.3. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado no sistema. 
 

8.4. Durante o transcurso da sessão, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance 

registrado. 
 

8.5. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor provenientes de licitantes distintas, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

 

8.6. Salvo se houver evidente erro material, não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se 

a licitante desistente às penalidades estabelecidas neste Edital. 

 

8.7. Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá, justificadamente, excluir lance oriundo de evidente erro 

material, alegado pelo respectivo licitante. 

 

8.8. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer 

acessível às licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

8.9. No caso de a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 15 (quinze) minutos, a sessão do 

Pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes no endereço 

www.peintegrado.pe.gov.br. 

 

8.10. A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, 

emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo de 0 (zero) segundo até 30 (trinta) 
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minutos, aleatoriamente determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente 

encerrada a recepção de lances. 

 

9. DA NEGOCIAÇÃO 

 

9.1. O Pregoeiro deverá negociar os preços apresentados pelas licitantes, podendo encaminhar 

contraproposta diretamente àquela que tenha apresentado o lance mais vantajoso, observado o critério de 

julgamento e o valor estimado para a contratação. 

 

9.2. A negociação será realizada por meio do sistema eletrônico, podendo ser acompanhada pelas demais 

licitantes. 
 

9.3. O sistema eletrônico informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da 

etapa de lances ou, quando for o caso, após negociação promovida pelo Pregoeiro.  

 

10. DA CONVOCAÇÃO DA LICITANTE CLASSIFICADA PROVISORIAMENTE EM PRIMEIRO LUGAR 

 

10.1. Quando da entrega da documentação de habilitação pelo(s) licitante(s), o Pregoeiro verificará eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação em licitação ou a contratação, mediante a consulta aos sites 

http://www.portaltransparencia.gov.br, efisco.sefaz.pe.gov.br/sfi_fin_gbp/PREmitirFornecedorPenalidade e 

www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.   

 

10.2. Caso reste configurada a ocorrência de alguma das vedações elencadas no item 10.1, a licitante será 

DESCLASSIFICADA, devendo o Pregoeiro repetir este procedimento conforme sejam procedidas as 

convocações, de acordo com a ordem de classificação. 

 

10.3. A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar será convocada para apresentar a PROPOSTA 

DE PREÇO ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE, devidamente preenchida na forma do Anexo II - Modelo de 

Proposta de Preços, e os DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA A HABILITAÇÃO, para fins de exame de aceitabilidade 

do preço e de sua habilitação, enviando-os para o e-mail da Comissão indicado no preâmbulo deste Edital, no 

prazo MÁXIMO de 01 (um) dia útil, contado a partir da solicitação do Pregoeiro, conforme discriminado a 

seguir: 

 

10.3.1. O licitante convocado poderá fazer o envio da proposta legível e dos documentos de habilitação 

das seguintes formas: 

 

10.3.1.1. Caso a empresa licitante ou seu representante legal possua assinatura digital, poderá 

encaminhar para o endereço de e-mail da CEL/APAC a Proposta de Preços e os documentos de 

habilitação assinados digitalmente, com assinatura baseada em certificado digital emitido no âmbito da 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, sem necessidade de encaminhar à CEL/APAC via 

impressa dos mesmos. 
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10.3.1.1.1. Os documentos nato-digitais e assinados digitalmente são considerados originais para 

todos os efeitos legais. 

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

 

10.3.1.2. Caso a empresa licitante ou seu representante legal não possua assinatura digital, deverá 

encaminhar a proposta de preços e os documentos de habilitação digitalizados para o e-mail constante 

do preâmbulo deste Edital e providenciar a entrega da proposta e documentação original impressa ao 

endereço da CEL/APAC, na forma do item 13.2.1 deste Edital.  

 

10.3.2. Recomenda-se que as licitantes iniciem a sessão de abertura da licitação com todos os documentos 

necessários à classificação/habilitação previamente digitalizados; 

10.3.3. A licitante responsabilizar-se-á pela documentação encaminhada, assumindo como verdadeiras 

suas propostas, declarações e atestados; 

10.3.4. Os arquivos encaminhados deverão estar legíveis; 

10.3.5. Cada e-mail encaminhado não poderá ultrapassar o tamanho de 25mb (vinte e cinco) megabytes; 

10.3.6. Caberá à licitante confirmar o recebimento pelo Pregoeiro ou por membro da Comissão dos 

documentos encaminhados por email, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios 

causada pela inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Pregoeiro no sistema; 

10.3.7. A licitante que abandonar o certame, deixando de encaminhar a proposta e/ou documentos de 

habilitação DIGITALIZADOS, no todo ou em parte, no prazo previsto no item 10.3, será desclassificada ou 

inabilitada do certame, conforme o caso, e sujeitar-se-á às sanções previstas neste Edital. 

 

10.4. A sessão será suspensa para aguardo da proposta de preços e dos documentos de habilitação, cabendo 

ao Pregoeiro informar, através do sistema eletrônico, a data e o horário para retomada da licitação e 

divulgação da aceitabilidade da proposta e do resultado da habilitação. 
 

11.  DA ANÁLISE DA PROPOSTA 

 

11.1. O Pregoeiro examinará a proposta mais bem classificada quanto à compatibilidade do preço ofertado 

com o valor estimado e com as especificações técnicas do objeto. 

 

11.1.1. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal do Estado de 

Pernambuco ou de pessoas físicas ou jurídicas com a expertise necessária, contratados para este fim. 

 

11.2. O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM. 

 

11.2.1. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital, inclusive 

financiamentos subsidiados ou a fundo perdido. 
 

11.2.2. Não se admitirá proposta que apresente valores simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

incompatíveis com os preços de mercado, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade de remuneração. 
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11.2.3. Não serão aceitas propostas com valores unitários ou global superiores aos estimados ou com 

preços manifestamente inexequíveis. 
 

11.2.3.1. Considerar-se-á inexequível a proposta que não venha a ter demonstrada sua viabilidade por 

meio de documentação que comprove que os custos envolvidos na contratação são coerentes com os 

de mercado do objeto deste Pregão; 

 

11.2.3.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 

esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 3º do art. 43 da Lei n.º 

8.666/93, para efeito de comprovação de sua exequibilidade. 

 

11.2.4. Não se admitirá proposta que não observe a desoneração do ICMS quando se tratar de hipótese 

enquadrada na isenção prevista no Decreto Estadual nº 44.650/17 (Convênio ICMS 73/04). 

 

11.2.5. O Pregoeiro poderá fixar prazo para o reenvio do anexo contendo a proposta de preços quando o 

preço total ofertado for aceitável, mas os preços unitários que o compõem necessitarem de ajustes para 

adequação aos valores estimados, conforme disposto no item 11.3 deste Edital. 
 

11.3. Eventuais falhas formais ou materiais da proposta, assim consideradas aquelas que não impedem a 

caracterização do objeto e o fornecimento dos bens nos termos desta licitação, deverão ser corrigidas pela 

licitante. 

 

11.3.1. O ajuste da proposta não poderá implicar aumento do seu valor global; 

11.3.2. Será desclassificada a proposta que não corrigir ou não justificar eventuais falhas apontadas pelo 

Pregoeiro. 
 

11.4. Decidida a aceitação da proposta, o Pregoeiro dará início à fase de habilitação da licitante classificada 

em primeiro lugar, mediante a verificação da documentação exigida neste Edital. 
 

11.5. Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro retomará a sessão pública para convocar a licitante detentora 

da melhor oferta subsequente a fim de apresentar a proposta de preços e os documentos de habilitação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital.  

 

12. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

A licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar deverá apresentar os seguintes documentos, nos 

termos e prazo previstos neste Edital: 
 

12.1. Habilitação Jurídica: 
 

12.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; ato constitutivo, estatuto ou contrato social em 

vigor, devidamente registrado, 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; 
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12.1.2. 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; 
 

12.1.3. Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 27, da Lei nº 

8.666/93, de acordo com modelo estabelecido no Anexo III do Edital. 
 

12.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 

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

12.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa de Débitos 

relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND), expedida conjuntamente pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa; 
 

12.2.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, comprovada 

através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
 

12.2.4. 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 da licitante. Caso a 

licitante tenha filial no Estado de Pernambuco, deverá apresentar também a CRF de Pernambuco; 

 

12.2.5. 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; 
 

12.2.6. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas - CNDT ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, de acordo com a Lei nº 12.440/2011 e 

Resolução Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 

 
 

12.3. Qualificação Técnica: 

 

Para fins de qualificação técnica, o licitante deve apresentar documentação da seguinte forma: 

 

12.3.1. Comprovação de aptidão para desempenho de fornecimentos pertinentes e compatíveis em 

características e quantidades com o objeto da licitação, mediante atestados fornecidos por pessoa jurídica 

de direito público ou privado, juntamente com a apresentação de folder/catálogo do produto, ou 

documentos equivalentes que contenham as especificações do objeto desta aquisição, conforme itens 1.1 

e 1.2 deste Edital. 
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a) Caso a empresa não possua Atestados de Qualificação Técnica, deve apresentar no mínimo 

folder/catálogo com as especificações do item que está sendo ofertado. Possuindo os Atestados, deve 

apresentá-los juntamente com o folder/catálogo. 

b) Não serão admitidos atestados emitidos pelo próprio licitante em seu nome. 

 

12.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

 

12.4.1. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou 

distribuidores (caso exista mais de um) da sede ou domicílio da licitante OU, no caso de empresas em 

recuperação judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as empresas 

tenham tido o plano de recuperação concedido ou homologado em juízo. 

 

12.4.2. Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos distribuídos pelo 

PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante OU, no caso de empresas em recuperação 

judicial, certidão emitida pela instância judicial competente que ateste que as empresas tenham tido o 

plano de recuperação concedido ou homologado em juízo. 

 

12.4.2.1. A certidão descrita no item 12.4.2 somente é exigível quando a certidão negativa de Falência 

ou Recuperação Judicial da sede ou do domicílio da licitante (item 12.4.1) contiver a ressalva expressa 

de que não abrange os processos judiciais eletrônicos. 
 

12.5. Das regras gerais relativas aos documentos de habilitação 

 

12.5.1. Quando da convocação da licitante para apresentação dos documentos de habilitação, a qualquer 

tempo, os documentos relativos à habilitação jurídica, à qualificação técnica e à qualificação econômico-

financeira deverão remontar à data da sessão de abertura do certame, demonstrando-se que, à época da 

licitação, a licitante reunia as condições de habilitação. 

 

12.5.1.1. Se os documentos indicados no item 12.5.1, na data da convocação, encontrarem-se com 

prazo de validade expirado, ou tenham sofrido alterações, devem ser também apresentados novos 

documentos que comprovem a manutenção das condições de habilitação; 

 

12.5.2. Os documentos de regularidade fiscal e trabalhista, previstos nos itens 12.2.1 a 12.2.6, devem 

encontrar-se válidos na data da convocação. 

 

12.5.3. Inexistindo preceito legal ou prazo de validade fixado no próprio instrumento, os 

documentos/certidões serão considerados válidos por um período de 90 (noventa) dias contados da sua 

emissão, exceto quando se tratar de Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial que terá 

validade de 180 (cento e oitenta) dias da sua expedição. 
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12.5.3.1. Caso haja previsão de prazo diverso em lei ou em norma infralegal municipal, de outros 

estados da federação ou internacional, a licitante ficará responsável por juntar a respectiva 

comprovação. 
 

12.5.4. Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição 

aos documentos relacionados neste Edital. 

 

12.5.5. A Microempresa, a Empresa de Pequeno Porte e o Microempreendedor Individual deverão 

apresentar toda a documentação exigida para efeito da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que 

apresente alguma restrição. 
 

12.5.6. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista da 

Microempresa, da Empresa de Pequeno Porte ou do Microempreendedor Individual, será assegurado o 

prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 

declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração, para 

regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 

12.5.7. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 
 

12.5.8. O Certificado de Registro de Fornecedores - CRF, emitido pela Gerência de Cadastro de 

Fornecedores, Materiais e Serviços da Secretaria de Administração do Estado de Pernambuco (CADFOR-PE) 

substitui os documentos de habilitação enumerados nos itens 12.2.1. a 12.2.6. e 12.4.1 deste Edital, 

relativos à documentação de regularidade fiscal e trabalhista, e Certidão Negativa de Falência, quanto às 

informações disponibilizadas no Portal Eletrônico da Secretaria Executiva de Administração no sítio 

www.sad.pe.gov.br/seadm, assegurado às demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes do 

CADFOR-PE. 

 

12.5.9. Para fins de habilitação, a verificação dos documentos pelo Pregoeiro nos sítios oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 

 

12.5.10. Será inabilitada a licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentá-

los em desacordo com as exigências deste Edital, ressalvadas as restrições relativas à regularidade fiscal 

das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedores Individuais, nos termos da Lei 

Complementar n° 123/2006. 

 

12.5.11. Em se tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar 

em nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da matriz. 

 

12.5.12. O Pregoeiro poderá efetuar consulta, no portal de compras governamental e nas páginas oficiais 

de órgãos e entidades emissores de certidões, acerca da regularidade fiscal e trabalhista da licitante 

classificada provisoriamente em primeiro lugar, bem como a situação cadastral no CADFOR-PE. A licitante 
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que estiver com documentação vencida no CADFOR-PE poderá encaminhar as certidões atualizadas para o 

Pregoeiro, através do e-mail da Comissão, constante do preâmbulo deste Edital. 

 

12.5.13. Em caso de participação de licitantes estrangeiras, as exigências de habilitação serão atendidas 

mediante a apresentação de documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.  

 

12.5.13.1. Caso seja vencedora a licitante estrangeira, como condição para assinatura do contrato, 

deverão os documentos apresentados ser traduzidos por tradutor juramentado e autenticados pelos 

respectivos consulados ou embaixadas. 

 

12.5.13.2. A autenticação em cartório será dispensada quando se tratar de documento público e o 

respectivo país for signatário da Convenção de Haia, sendo, neste caso, necessário apenas o 

apostilamento do documento em cartório. 

 

13. DA DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA 

 

13.1. Verificado o atendimento das exigências de habilitação fixadas neste Edital, a licitante será declarada 

vencedora em sessão pública. 

 

13.2. Após ser declarada vencedora, a licitante deverá apresentar os documentos anteriormente 

encaminhados por email na via original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou 

cópia acompanhada do original para autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Comissão, ou, ainda, 

através de publicação em órgão da imprensa oficial. 

 

13.2.1. Os documentos mencionados no item 13.2 deverão ser entregues por via postal ou diretamente ao 

Pregoeiro ou à Comissão, no endereço indicado no preâmbulo do Edital, no período de 08h às 12 horas e 

de 13h às 17 horas, no prazo de 03 (três) dias úteis a contar de sua notificação, prorrogável por razões de 

fato ou de direito, no interesse da Administração. 

 

13.2.2. A não entrega dos documentos originais ou autenticados conforme subitem acima torna sem 

efeito a decisão do Pregoeiro que declarou a licitante vencedora, retornando o processo à fase de 

negociação para exame das ofertas subsequentes, na ordem de classificação, submetendo-a às 

penalidades previstas neste Edital. 

 

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

 

14.1. Após a declaração do(s) vencedor(es), qualquer licitante inconformada com o resultado poderá 

manifestar, imediata e motivadamente, ao final da sessão pública, a intenção de recorrer contra decisões do 

Pregoeiro, através de campo próprio do sistema eletrônico, com o registro da motivação do recurso, sendo-

lhes então concedido o prazo de 03 (três) dias para anexar no sistema eletrônico memoriais contendo as 

razões do recurso. 
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14.1.1. As motivações para interposição de recurso deverão ser registradas no sistema em até 10 (dez) 

minutos após a declaração do vencedor. 

 

14.1.2. Os demais interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número 

de dias, que começarão a correr após o término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 
 

14.1.3. As razões do recurso e das contrarrazões deverão ser anexadas em campo próprio do sistema 

eletrônico. 
 

14.2. Para efeito do disposto no § 5º do artigo 109 da Lei n.º 8.666/1993, fica a vista dos autos deste processo 

licitatório franqueada aos interessados. 
 

14.3. A falta de manifestação imediata e motivada importará a decadência do direito de recurso, e a 

adjudicação do objeto à licitante vencedora. 
 

14.4. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
 

14.5. As razões de recursos serão dirigidas à autoridade superior, por intermédio do Pregoeiro que, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, poderá reconsiderar sua decisão ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado para decisão final. 
 

14.6. Não serão conhecidos recursos apresentados em desacordo com as regras estabelecidas neste item ou 

fora do prazo e horário legal ou, ainda, subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para responder pelo proponente. 
 

14.7. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação à licitante 

vencedora. 
 

14.8. Verificada a regularidade dos procedimentos, o Pregoeiro encaminhará o processo à autoridade 

competente para a homologação. 
 

15. DA CONTRATAÇÃO  

 
15.1. A contratação decorrente desta licitação tem o regime de fornecimento imediato e será formalizada 

mediante a emissão de Ordem de Fornecimento, conforme modelo constante do Anexo II do Termo de 

Referência, e correspondente Nota de Empenho, ficando dispensada a celebração de instrumento contratual. 

 

15.2. Após a homologação da licitação, a licitante vencedora será convocada para comparecer, no prazo de 

até 05 (cinco) dias úteis, contado a partir de sua notificação, para retirada da Ordem de Fornecimento e da 

respectiva nota de empenho ou, alternativamente, para solicitar o seu envio por meio eletrônico, sob pena de 

decair o direito à contratação. 
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15.3. O não comparecimento injustificado da licitante vencedora para retirar a Ordem de Fornecimento e a 

respectiva nota de empenho, ou, quando solicitado o seu envio por meio eletrônico, a ausência injustificada 

de envio de confirmação de recebimento no prazo assinalado pela Contratante importará na recusa à 

contratação, sujeita à aplicação das penalidades previstas neste Edital.  

 

15.4. Por ocasião da contratação, se os documentos de habitação fiscal e trabalhista apresentados na licitação 

estiverem com o prazo de validade expirado, o órgão contratante verificará a situação de regularidade da 

adjudicatária por meio de consulta aos sítios eletrônicos oficiais, certificando nos autos a regularidade e 

anexando os documentos obtidos.  

 

15.5. Se não for possível atualizá-los por meio eletrônico, a adjudicatária será notificada para, no prazo de 02 

(dois) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade de que trata o item 15.4, mediante a apresentação 

das certidões respectivas vigentes, sob pena de a contratação não se realizar. 

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1. 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. 

 

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

a) Pelo atraso no serviço/fornecimento 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/fornecimento, 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/fornecimento 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/fornecimento ou em substituir o material, 

entendendo-se como recusa o não fornecimento ou substituição do material nos 05 (cinco) dias 

que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
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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. 

 

16.3.  As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 12 (doze) meses 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.  

 

16.4. 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.  

 

16.5. 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.  

 

16.6. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a Contratada da responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas.  

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

17.1. Fiscalizar, como lhe prover e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições 
contratadas, registrando as deficiências porventura existentes, devendo comunicá-las, por escrito, à 
CONTRATADA, para correção das irregularidades apontadas; 

 
17.2. Acompanhar a entrega do objeto conforme agendamento; 
 
17.3. Conferir a fatura, ao final do fornecimento, de acordo com o que foi entregue, e, ainda, os documentos 
enviados; 
 
17.4. Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, desde que estejam em conformidade com as 
especificações contidas neste Termo de Referência; 
 
17.5. Notificar a CONTRATADA quando detectadas irregularidades na entrega dos produtos; 
 
17.6. Devolver, com a devida justificativa, o(s) produto (s) entregues em desacordo com as especificações 
constantes deste Termo de Referência; 
 
17.7. Atestar na Nota Fiscal/Fatura; 
 
17.8. Efetuar os pagamentos devidos à licitante CONTRATADA; 
 
17.9. Notificar a CONTRATADA sobre eventuais penalidades a serem aplicadas, bem como acerca da existência 
de quaisquer débitos de sua responsabilidade e relacionados à execução do objeto desta licitação; 
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17.10. Caso verificado irregularidades posteriores à entrega e não sanados tais vícios, serão aplicadas as 
penalidades cabíveis, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Os fornecimentos que forem prestados 
com irregularidades, não corrigidos a contento pela CONTRATADA, não serão pagos pela APAC; 
 
17.11. À APAC 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 fornecimento. 

 
18. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 
Além das obrigações previstas em lei e nas normas aplicáveis, devem também ser respeitadas as seguintes 
obrigações: 

 
18.1. Substituir os produtos entregues quando houver defeito de fabricação verificado no recebimento; 

 
18.2. Entregar os produtos em conformidade com o quantitativo e especificações deste TR, 
independentemente de qualquer contratempo, mesmo que para isso a empresa tenha que adquirir o produto 
de outros fornecedores devidamente especializados sem nenhum acréscimo de ônus para a APAC; 

 
18.3. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da entrega, inclusive materiais, mão-de-obra, locomoção, 
transporte, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, comerciais e 
outras decorrentes de sua execução; 
 
18.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da APAC; 
 
18.5. Responder pelos danos causados diretamente à APAC, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a 
entrega dos bens, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade diante da necessária fiscalização e/ou o 
acompanhamento pela APAC; 
 
18.6. Comunicar à APAC qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados; 
 
18.7. Manter, durante o período de fornecimento o atendimento das condições de habilitação exigidas por lei; 
 
18.8. Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e intermediação 
junto à APAC; 
 
18.9. Manter funcionário apto para contato com a APAC para tratar de assuntos relacionados ao objeto do 
fornecimento; 
 
18.10. Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela APAC quando do recebimento dos 
produtos; 
 
18.11. Fornecer, quando solicitado pela APAC, folder descritivo dos produtos e/ou catálogo de especificações 
técnicas dos materiais a serem fornecidos, e estando em desacordo com a qualidade requisitada, essa deverá 
imediatamente providenciar a substituição do produto. 
 
19. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 
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19.1. A contratação resultante desta licitação deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo contratante, que 

deverá designar servidor responsável pelas seguintes atribuições: 

  

19.1.1. Fiscalizar a regularidade e adequação do fornecimento; 

19.1.2. Disponibilizar toda a infraestrutura necessária à entrega do objeto, conforme o caso, nas condições 

e prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento; 

19.1.3. Verificar a conformidade dos bens fornecidos com as especificações contidas no Edital e seus 

anexos, recusando o fornecimento de objeto diverso, salvo quando de qualidade superior e devidamente 

aceito pelo contratante; 

19.1.4. Receber o objeto contratual e atestar as respectivas faturas, encaminhando-as para pagamento; 

19.1.5. Comunicar ao contratante a necessidade de alterações do quantitativo do objeto ou modificação 

da forma de sua execução, em razão de fato superveniente; 

19.1.6. Comunicar por escrito à autoridade competente irregularidades cometidas pela empresa passíveis 

de penalidade. 

 

20.  DO REAJUSTE 

 

20.1. As contratações decorrentes desta licitação poderão ter os preços reajustados, na hipótese de a Ordem 

de Fornecimento ser emitida após o transcurso de 12 (doze) meses a contar da data de apresentação da 

proposta, mediante requisição formal do contratado, utilizando-se, para tanto, o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE, nos termos da Lei nº 12.525, de 30 de dezembro de 2003, e 

alterações.   

 

21. DO PAGAMENTO 

 

21.1. O pagamento será feito à empresa, diretamente pelo órgão contratante, à vista de termo de 

recebimento definitivo dos bens ou de recibo, conforme o caso, acompanhado da apresentação de nota fiscal 

e fatura discriminativa, devidamente atestada pelo servidor competente, no prazo de até 30 (trinta) dias. 

 

21.2. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, verificados por culpa única e exclusiva do Contratante, 

fica convencionado que a taxa de atualização financeira será calculada mediante a aplicação da seguinte 

fórmula: 

 

EM = I x N x VP 

 

Onde: 

Sigla Significado / Descrição 

EM Encargos Moratórios. 

N Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento. 

VP 

TX  

Valor da parcela a ser paga. 

IPCA 
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I Índice de atualização financeira, assim apurado: 

 

I = (TX/100) =  

         365 

          

 

21.3. A atualização financeira prevista no item 21.2 será incluída na Nota Fiscal/Fatura do mês seguinte ao da 

ocorrência. 

 

22. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

Não será admitida subcontratação do objeto contratual. 

 

23. DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

O objeto será recebido conforme especificado no Termo de Referência - ANEXO I deste Edital. 

 

24. DA RESCISÃO 

 

A contratação poderá ser rescindida nos termos dos artigos 77 a 80 e 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

 

25. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

25.1. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à 

sessão pública do pregão constarão de ata, sem prejuízo das demais formas de publicidade. 

 

25.2. As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas às licitantes por qualquer 

meio de comunicação que comprove o seu recebimento ou, ainda, mediante publicação no Diário Oficial do 

Estado de Pernambuco. 

 

25.3. A presente licitação poderá ser revogada, por razões de interesse público, decorrente de fato 

superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou será anulada, 

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado, 

nos termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93. 

 

25.4. A anulação da licitação induz à invalidação da eventual contratação dela decorrente. 
 

25.4.1. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado o direito da contratada de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver 

suportado no cumprimento do contrato. 
 

25.5. A participação das licitantes nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital. 
 

25.6. Em caso de divergência entre o Termo de Referência e o Edital de Licitação, prevalece o Edital. 
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25.7. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PE-INTEGRADO e as 

especificações constantes deste Edital, prevalecerão as últimas. 
 

25.8. As solicitações de cópia(s) de quaisquer documentos do processo deverão ser apresentadas por escrito, 

no período de 08h às 12 horas e de 13h às 17 horas, diretamente à Comissão de Licitação/Pregoeiro, com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas para a sua disponibilização digitalizada, mediante a entrega 

de pen drive ou envio por e-mail, nos termos da lei que rege as licitações. 
 

25.9. Constituem anexos deste instrumento convocatório, dele fazendo parte integrante: 

 

Anexo I - Termo de Referência; 

 Anexo I do Termo de Referência - Planilha de Valores Estimados; 

 Anexo II do Termo de Referência - Minuta de Ordem de Fornecimento; 

Anexo II - Modelo de Proposta;  

Anexo III - Declaração de cumprimento do inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93. 
 

25.10. Os casos omissos neste Edital serão decididos com base na Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente na 

Lei nº 8.666/93, e demais normas que regem a matéria. 

 

25.11. Esta licitação poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida por conveniência do órgão 

licitante, sem prejuízo do disposto no art. 4, inciso V, da Lei n.º 10.520/2002. 
 

26. DO FORO 
 

27.1. Fica eleito o foro do Recife/PE para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, 

com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

Recife, 02 de março de 2021. 

 

Jéssica Santos Mesquita 

Pregoeira da Comissão Especial de Licitação da APAC 
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005.2021.CEL.PE.0004.APAC 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 0004/2021 - APAC 

 
 

ANEXO I DO EDITAL 
(TERMO DE REFERÊNCIA) 
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TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 0031300019.000324/2021-30

1. OBJETO

 

Aquisição de Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT, comumente denominado de DRONE, do �po
quadricóptero, com câmera acoplada.

 

2. ITEM

 

 

ITEM E-FISCO DESCRIÇÃO VALOR
UNITÁRIO QTD VALOR

GLOBAL

1 520330-
9

Drone - radio de 2.4 ghz,tela minima de 5.5
polegadas,alcance minimo de 8 km,tempo minimo
de 30 minutos,camera minima de 20 mp 4k,com 4
helices com propulsao eletrica,acompanha bolsa,
mul�carregador para 4 baterias power bank, maleta
rigida, cartao micro sd 128 gb, com 12 meses
de garan�a.

R$
28.136,75 02 R$

56.273,50

 

2.1. Conforme item 9 deste TR, entre as especificações técnicas das aeronaves a serem fornecidas,
acessórios e demais itens fornecidos, deverão constar, para cada aeronave:

 

a) Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT do �po quadricóptero

b) Autonomia de voo mínima de 30 minutos

c) 3 baterias não a�vadas, novas e de primeiro uso, com capacidade mínima de 3800 mAh e tensão de
15.4v

d) Alcance mínimo do controle de 8KM no Modo FCC e 5KM no modo CE

e) Velocidade de cruzeiro de 50Km/h e velocidade máxima de 72 Km/h
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f) Resolução de vídeo: 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 100Mbps, ISO 100-6400

g) Formato de vídeo: MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

h) Sensor de câmera: 20MP, 1” pol CMOS, 2000w, f2.8-f11, ISO 100-3200 (auto) 100-12800 (manual),
5472×3648px

i) Formato de fotos: JPEG/DNG (RAW)

j) Estabilizador de imagens: Gimbal de 3 eixos (�lt, roll, pan)

k) Sensores de detecção de obstáculos: 10 sensores com sistema Omnidirec�onal (2 acima, 2 abaixo, 2
frontais, 2 traseiros e 2 laterais)

l) Armazenamento interno: 8GB Interno

m) Armazenamento Externo: Acompanhe 2 Micro SD de 128GB do Tipo V30 U3

n) Braços retráteis para transporte

o) Peso es�mado máximo: 1kg

p) Rádio Controle com bateria recarregável, com Frequência de operação 2.400 - 2.483GHz e 5.725 -
5.825GHz Máxima Distância de Transmissão: Compa�vel com FCC: 8 km; compa�vel com CE: 5 km

q) Carregador AC de baterias, Hub para carregamento de 4 baterias simultâneas, 2 jogos completos de
hélices, carregador de bateria veícular, cabos de conexão dos �pos (C, microusb e Lightning) do rádio
controle com aparelho celular ou tablet e power bank, demais cabos e manuais

 r) Mochila original do fabricante para transporte da aeronave e acessórios

 s) Case do �po Maleta estanque para o transporte seguro do equipamento. Resistente à água e
impactos, que possua tamanho ideal para guardar o drone com diversos acessórios, tais como baterias,
cabos, controle remoto, entre outros. Confeccionada em polie�leno reforçado, com bloco de
polies�reno

t) Homologação do equipamento pela ANATEL

u) Possua nas lojas de aplica�vos Android e IOS so�ware para voos do próprio fabricante e que seja
compa�vel com so�ware para mapeamento aéreo.

 

3. JUSTIFICATIVAS

 

3.1 DA NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO E QUANTIDADE

 

A Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC, enquanto agente fiscalizador no Estado de Pernambuco
sobre a Polí�ca Nacional de Segurança de Barragens - PNSB, possui atribuição de fiscalizar mais de 500
(quinhentas) barragens cadastradas na Gerência de Segurança de Barragens - GRSB.

 

Entre estas barragens que são objeto de fiscalizações e vistorias desta Agência, muitas possuem médio e
grande porte, estão localizadas em áreas rurais, possuem áreas de di�cil acesso em função da altura da
barragem, declividade do terreno, blocos de pedras, presença de vegetação ou áreas inundadas.

 

Além do VANT ser u�lizado para facilitar o trabalho de campo dos técnicos, o equipamento permite obter
imagens próximas da barragem, incluindo locais onde devido à altura ou topografia irregular o acesso a pé
seria impossível.
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As imagens gravadas pelo drone (capacidade de fazer fotografias em al�ssima resolução - 20MP, filme na
resolução de 4K, equivalente a 3840 x 2160 pixels) também poderão ser processadas gerando informações
de al�metria e modelos digitais de elevação, que possibilitam a obtenção de detalhes das estruturas da
barragem, e informações como altura e volume que são importantes para classificação do Dano Potencial
Associado, a ser realizada pela APAC.

 

As fotos e imagens passarão a compor o acervo do banco de dados da APAC, podendo ser consultado a
qualquer tempo por técnicos de outras unidades da Agência, servindo também como acervo documental
histórico.

 

3.2. JUSTIFICATIVA DA NÃO-ADMISSÃO DE CONSÓRCIO

 

3.2.1. A vedação à par�cipação de consórcios na presente licitação fundamenta-se por tratar-se de
contratação comum para empresas atuantes neste mercado, que apresentam, individualmente, o mínimo
exigido no tocante às qualificações técnica e econômico-financeira e demais condições suficientes para os
fornecimentos dessa natureza.

 

3.2.2. Entendemos que a vedação à par�cipação de empresas reunidas em consórcio não trará prejuízos à
compe��vidade do certame, visto que, em regra, a formação de consórcios é admi�da quando o objeto a ser
licitado envolve questões de alta complexidade ou de relevante vulto. 

 

4. VALOR ESTIMADO DA LICITAÇÃO

 

O valor total es�mado para a contratação é de R$ 56.273,50 (cinquenta e seis mil, duzentos e setenta e
três reais e cinquenta centavos), valor este ob�do através de pesquisa de preços realizada no mercado,
conforme indicado no Anexo I deste TR - PLANILHA DE VALORES ESTIMADOS.

 

5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

 

UO: 0313 - Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC

Programa de Trabalho: 18.544.0611.4116.0000

Natureza da Despesa: 4.4.90.00

Fonte de Recursos: 0242004323 - Progestão   

 

6. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

 

O prazo de validade das propostas deverá ser de no mínimo, 90 (noventa) dias, a par�r da data da sessão de
disputa.
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7. MODALIDADE DE LICITAÇÃO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

 

Pregão Eletrônico, do �po Menor Preço por item. 

 

8. GARANTIA

 

Os itens presentes neste fornecimento deverão ter garan�a mínima de 12 (doze) meses, a par�r do
fornecimento dos mesmos.

 

Caso a garan�a oferecida pelo fabricante seja inferior ao estabelecido nesta condição, a licitante deverá
complementar a garan�a do bem ofertado pelo tempo restante, através da apresentação de um Termo de
Garan�a.

 

Esta garan�a deverá cobrir todos os �pos de defeitos de fabricação, erros ou falhas.

 

9. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

 

9.1 DA AERONAVE

Entre as especificações técnicas da aeronave, acessórios e demais itens fornecidos, deverão constar:

a. Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT do �po quadricóptero

b. Autonomia de voo mínima de 30 minutos

c. 3 baterias não a�vadas, novas e de primeiro uso, com capacidade mínima de 3800 mAh e tensão de
15.4v

d. Alcance mínimo do controle de 8KM no Modo FCC e 5KM no modo CE

e. Velocidade de cruzeiro de 50Km/h e velocidade máxima de 72 Km/h

f. Resolução de vídeo: 4K 30FPS, 2.7K 60FPS, 1080P 120FPS, 100Mbps, ISO 100-6400

g. Formato de vídeo: MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265)

h. Sensor de câmera: 20MP, 1” pol CMOS, 2000w, f2.8-f11, ISO 100-3200 (auto) 100-12800 (manual),
5472×3648px

i. Formato de fotos: JPEG/DNG (RAW)

j. Estabilizador de imagens: Gimbal de 3 eixos (�lt, roll, pan)

k. Sensores de detecção de obstáculos: 10 sensores com sistema Omnidirec�onal (2 acima, 2 abaixo, 2
frontais, 2 traseiros e 2 laterais)

l. Armazenamento interno: 8GB Interno

m. Armazenamento Externo: Acompanhe 2 Micro SD de 128GB do Tipo V30 U3

n. Braços retráteis para transporte

o. Peso es�mado máximo: 1kg
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p. Rádio Controle com bateria recarregável, com Frequência de operação 2.400 - 2.483GHz e 5.725 -
5.825GHz Máxima Distância de Transmissão: Compa�vel com FCC: 8 km; compa�vel com CE: 5 km

q. Carregador AC de baterias, Hub para carregamento de 4 baterias simultâneas, 2 jogos completos de
hélices, carregador de bateria veícular, cabos de conexão dos �pos (C, microusb e Lightning) do rádio
controle com aparelho celular ou tablet e power bank, demais cabos e manuais

r. Mochila original do fabricante para transporte da aeronave e acessórios

s. Case do �po Maleta estanque para o transporte seguro do equipamento. Resistente à água e impactos,
que possua tamanho ideal para guardar o drone com diversos acessórios, tais como baterias, cabos,
controle remoto, entre outros. Confeccionada em polie�leno reforçado, com bloco de polies�reno

t. Homologação do equipamento pela ANATEL

u. Possua nas lojas de aplica�vos Android e IOS so�ware para voos do próprio fabricante e que seja
compa�vel com so�ware para mapeamento aéreo.

 

10 . DA ASSINATURA, VIGÊNCIA E GESTÃO DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

 

10.1. O LICITANTE VENCEDOR terá o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação da APAC, para re�rada da Nota de Empenho.

 

10.2. Caso o LICITANTE VENCEDOR não re�re o empenho no prazo es�pulado na convocação, é facultado à
APAC convocar os par�cipantes remanescentes, conforme previsão legal.

 

10.3. Caso o LICITANTE VENCEDOR não apresente situação regular no ato da convocação para a re�rada da
Nota de empenho, ou recuse a re�rá-lo nas condições estabelecidas na proposta aceita, serão convocados os
par�cipantes remanescentes, observada a ordem de classificação, sem prejuízo das penalidades cabíveis.

 

10.4. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante
seu transcurso, desde que ocorra mo�vo jus�ficado, aceito pela APAC.

 

10.5. O não comparecimento no prazo previsto resultará na desclassificação do LICITANTE VENCEDOR, com a
consequente convocação dos licitantes remanescentes, nos termos previstos na legislação vigente.

 

10.6 As contratações resultantes deste processo serão fiscalizadas/acompanhados, pelo servidor Fellipe
Henrique Borba Alves, Matrícula nº 10.194-0, Gerente de Segurança de Barragens.

 

10.7 O Contrato deverá ser executado nos termos e condições constantes no Termo de Referência e
obedecendo ao con�do nos ar�gos 69, 70 e 71 da Lei nº 8.666/1993.

 

10.8 A contratação será precedida da inscrição da licitante no CADFOR.

 

11. PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
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11.1 PRAZO DE ENTREGA

 

Os produtos a serem adquiridos deverão ser entregues, de forma integral e imediata, em um prazo máximo
de 30 (trinta) dias, contados a par�r do primeiro dia ú�l após o recebimento da Nota de Empenho e Ordem
de Fornecimento pela Contratada, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que
devidamente jus�ficado pela CONTRATADA e com a devida concordância da APAC, caso julgue per�nente e
aceite a jus�fica�va apresentada.

 

11.2 LOCAL DE ENTREGA

 

A entrega deverá ocorrer no horário das 09h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Gerência
de Segurança de Barragens - GRSB da Agência Pernambucana de Águas e Clima - APAC, localizada na Av. Cruz
Cabugá, nº 1.111, Santo Amaro CEP: 50.040-000, Recife - PE, mediante agendamento prévio com a Gerência,
através dos telefones (81) 3183-1045 ou (81) 98494-4263, e-mail grsb@apac.pe.gov.br, em contato com o Sr.
Fellipe Henrique Borba Alves, Gerente de Segurança de Barragens.

 

11.3 CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

 

11.3.1. O objeto licitado deverá ser novo de primeiro uso, entregue embalado com e�queta legível contendo
as especificações do objeto e notas fiscais;

 

11.3.2. O objeto deverá estar devidamente iden�ficado com o nome da empresa licitante, conter os
respec�vos prospectos e especificações de todos os componentes, e dispor na embalagem de informações
quanto às suas caracterís�cas;

11.3.3. O período de RECEBIMENTO PROVISÓRIO será de até 05 (cinco) dias úteis, contados da data de
entrega do produto;

11.3.4. Os produtos serão objetos de inspeção pela Gerência de Segurança de Barragens - GRSB e constará
das seguintes fases:

a. Abertura da embalagem;

b. Comprovação de que o produto atende às especificações exigidas e/ou aquelas superiores oferecidas
pela CONTRATANTE e documentos listados acima.

c. Verificação do estado geral, quan�dades e possíveis avarias.

11.3.5. Nos casos de sinais externos de avaria de transporte, verificados na inspeção do mesmo, este deverá
ser subs�tuído por outro com as mesmas caracterís�cas, no prazo máximo de até 15 (quinze) dias corridos, a
contar da data da no�ficação da APAC;

 

11.3.6. Nos casos de subs�tuição do produto, serão reiniciados os prazos e procedimentos estabelecidos
nestas Condições de Recebimento. A CONTRATADA arcará com todas as despesas referentes às trocas dos
produtos em caso de divergências na entrega;
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11.3.7. Findo o período de RECEBIMENTO PROVISÓRIO e comprovada a conformidade do produto com as
Especificações Técnicas exigidas neste documento, o servidor responsável emi�rá o atesto na competente
Nota Fiscal e o necessário envio ao setor responsável pelo pagamento.

 

11.3.8. Será rejeitado o objeto que apresentar divergência em relação às Especificações Técnicas.

 

12. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 

12.1. Para fins de qualificação técnica, o licitante deve apresentar documentação da seguinte forma:

 

12.1.1. Comprovação de ap�dão para desempenho de fornecimentos per�nentes e compa�veis em
caracterís�cas e quan�dades com o objeto da licitação, mediante atestados fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, juntamente com a apresentação de folder/catálogo do produto, ou documentos
equivalentes que contenham as especificações dos itens.

 

a) Caso a empresa não possua Atestados de Qualificação Técnica, deve apresentar no mínimo folder/catálogo
com as especificações do item que está sendo ofertado. Possuindo os Atestados, deve apresentá-los
juntamente com o folder/catálogo.

 

b) Não serão admi�dos atestados emi�dos pelo próprio licitante em seu nome.

 

13. DO PAGAMENTO

 

13.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos do recebimento defini�vo do objeto,
mediante apresentação da(s) nota(s) fiscal(is) da empresa, devidamente atestada(s) pelo gestor do contrato.

 

13.2. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto houver pendência de liquidação da
obrigação.

 

13.3. O empenhamento somente será efetuado, e consequentemente paga a despesa, na forma prevista
neste instrumento convocatório, se o licitante vencedor es�ver inscrito e atualizado no Cadastro de
Fornecedores do Estado de Pernambuco - CADFOR.

 

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

 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
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14.1. Fiscalizar, como lhe prover e no seu exclusivo interesse, o exato cumprimento das cláusulas e condições
contratadas, registrando as deficiências porventura existentes, devendo comunicá-las, por escrito, à
CONTRATADA, para correção das irregularidades apontadas;

 

14.2. Acompanhar a entrega do objeto conforme agendamento;

 

14.3. Conferir a fatura, ao final do fornecimento, de acordo com o que foi entregue, e, ainda, os documentos
enviados;

 

14.4. Receber os produtos entregues pela CONTRATADA, desde que estejam em conformidade com as
especificações con�das neste Termo de Referência;

 

14.5. No�ficar a CONTRATADA quando detectadas irregularidades na entrega dos produtos;

 

14.6. Devolver, com a devida jus�fica�va, o(s) produto (s) entregues em desacordo com as especificações
constantes deste Termo de Referência;

 

14.7. Atestar na Nota Fiscal/Fatura;

 

14.8. Efetuar os pagamentos devidos à licitante CONTRATADA;

 

14.9. No�ficar a CONTRATADA sobre eventuais penalidades a serem aplicadas, bem como acerca da
existência de quaisquer débitos de sua responsabilidade e relacionados à execução do objeto desta licitação;

 

14.10. Caso verificado irregularidades posteriores à entrega e não sanados tais vícios, serão aplicadas as
penalidades cabíveis, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Os fornecimentos que forem prestados
com irregularidades, não corrigidos a contento pela CONTRATADA, não serão pagos pela APAC;

 

14.11. À APAC 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 fornecimento.

 

15. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 

Além das obrigações previstas em lei e nas normas aplicáveis, devem também ser respeitadas:

 

15.1. Subs�tuir os produtos entregues quando houver defeito de fabricação verificado no recebimento;
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15.2. Entregar os produtos em conformidade com o quan�ta�vo e especificações deste TR,
independentemente de qualquer contratempo, mesmo que para isso a empresa tenha que adquirir o
produto de outros fornecedores devidamente especializados sem nenhum acréscimo de ônus para a APAC;

 

15.3. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da entrega, inclusive materiais, mão-de-obra,
locomoção, transporte, seguros de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas,
comerciais e outras decorrentes de sua execução;

 

15.4. Respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso às dependências da
APAC;

 

15.5. Responder pelos danos causados diretamente à APAC, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a
entrega dos bens, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade diante da necessária fiscalização e/ou o
acompanhamento pela APAC;

 

15.6. Comunicar à APAC qualquer anormalidade constatada e prestar os esclarecimentos solicitados;

 

15.7. Manter, durante o período de fornecimento o atendimento das condições de habilitação exigidas por
lei;

 

15.8. Manter número telefônico e e-mail atualizados de escritório ou firma para contato e intermediação
junto à APAC;

 

15.9. Manter funcionário apto para contato com a APAC para tratar de assuntos relacionados ao objeto do
fornecimento;

 

15.10. Prestar a imediata correção das deficiências apontadas pela APAC quando do recebimento dos
produtos;

 

15.11. Fornecer, quando solicitado pela APAC, folder descri�vo dos produtos e/ou catálogo de especificações
técnicas dos materiais a serem fornecidos, e estando em desacordo com a qualidade requisitada, essa deverá
imediatamente providenciar a subs�tuição do produto.

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

 

16.1. Com fundamento no ar�go 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:
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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 man�ver a proposta;

 

g) Deixar de entregar documentação exigida no certame;

 

h) Cometer fraude fiscal;

 

i) Fizer declaração falsa.

 

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

 

a) Pelo atraso no serviço/fornecimento executado, em relação ao prazo es�pulado, 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/fornecimento, caracterizada em 10 (dez) dias após o vencimento
do prazo es�pulado, de 10% (dez por cento) do valor do contrato;

 

c) Pela demora em corrigir falha no serviço/fornecimento ou em subs�tuir o material, a contar do
segundo dia da data da no�ficação 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/fornecimento ou em subs�tuir o material, entendendo-se
como recusa o não fornecimento ou subs�tuição do material nos 05 (cinco) dias que se seguirem à data
da rejeição: 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.
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16.3. 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.

 

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

 

16.5. 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 no�ficação pela autoridade competente, sob pena de inscrição
na Dívida A�va Estadual.

 

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

 

17. FORO

 

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

 

Recife, 16 de fevereiro de 2021

 

NILSON NIGRO BOTELHO FILHO

Gerente de Tecnologia da Informação e Comunicação

 

 

ANEXO I - PLANILHA DE VALORES ESTIMADOS

 

 

ITEM E-FISCO DESCRIÇÃO VALOR
UNITÁRIO QTD VALOR

GLOBAL

1 520330-
9

Drone - radio de 2.4 ghz,tela minima de 5.5
polegadas,alcance minimo de 8 km,tempo minimo de
30 minutos,camera minima de 20 mp 4k,com 4
helices com propulsao eletrica,acompanha bolsa,
mul�carregador para 4 baterias power bank, maleta
rigida, cartao micro sd 128 gb, com 12 meses
de garan�a.

R$
28.136,75 02 R$

56.273,50

 

 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 2f3ee67b-9582-4e53-9b11-d0f290db1169
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ANEXO II - MINUTA DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Ordem de Fornecimento Referente à NOTA DE EMPENHO n° XXXXX

 

OBJETO: Aquisição de Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT, comumente denominado de DRONE, do �po
quadricóptero.

 

ITENS:

Item Material CÓDIGO DO
E-FISCO

Quan�dade

(Unidade)

01

Drone - radio de 2.4 ghz,tela minima de 5.5 polegadas,alcance
minimo de 8 km,tempo minimo de 30 minutos,camera minima de 20
mp 4k,com 4 helices com propulsao eletrica,acompanha bolsa,
mul�carregador para 4 baterias power bank, maleta rigida, cartao
micro sd 128 gb, com 12 meses de garan�a.

520330-9 02

 

 

VALOR: R$ xxx,00 

PRAZO DE ENTREGA: 30 dias

LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA: A entrega deverá ocorrer no horário das 09h às 16h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriados, na Gerência de Segurança de Barragens - GRSB da Agência Pernambucana de Águas e
Clima - APAC, localizada na Av. Cruz Cabugá, nº 1.111, Santo Amaro CEP: 50.040-000, Recife - PE, mediante
agendamento prévio com a Gerência, através dos telefones (81) 3183-1045 ou (81) 98494-4263, e-mail
grsb@apac.pe.gov.br.

 

SERVIDOR DESIGNADO PARA RECEBIMENTO: Nilson Nigro Botelho Filho (Gerente de Tecnologia de
Informação e Comunicação) e/ou Fellipe Henrique Borba Alves, Gerente de Segurança de Barragens

 

Os bens deverão ser entregues em conformidade com as especificações técnicas e demais condições exigidas
no Termo de Referência.

Integram este instrumento o Edital de Pregão Eletrônico xxxx e seus Anexos, bem como a Proposta
apresentada na licitação, independentemente de transcrição.

 

Recife, xxx de xxxxxxxxxx de 2021

_______________________________

NILSON NIGRO BOTELHO FILHO
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Documento assinado eletronicamente por Nilson Nigro Botelho Filho, em 16/02/2021, às 14:42,
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 11548151 e o
código CRC 7DF5EFE6.

 SEI nº 11548151

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 2f3ee67b-9582-4e53-9b11-d0f290db1169
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005.2021.CEL.PE.0004.APAC  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 0005/2021 
 

ANEXO II DO EDITAL 
(MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS) 

 
 

À Comissão Especial de Licitações - CEL/APAC 
Processo licitatório nº 0005.2021.CEL.PE.0004.APAC 
Pregão eletrônico nº 0004/2021 
 
Objeto: Aquisição de Veículo Aéreo Não Tripulado - VANT, comumente denominado de 
DRONE, do tipo quadricóptero, com câmera acoplada. 
 
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias. 
 

ITEM E-FISCO DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO 
QTD VALOR GLOBAL 

1 520330-9 

Drone - radio de 2.4 ghz,tela minima de 
5.5 polegadas,alcance minimo de 8 
km,tempo minimo de 30 minutos,camera 
minima de 20 mp 4k,com 4 helices com 
propulsao eletrica,acompanha bolsa, 
multicarregador para 4 baterias power 
bank, maleta rigida, cartao micro sd 128 
gb, com 12 meses de garantia 

 02  

 
 
 
Estão incluídos nos preços propostos todos os custos diretos e indiretos decorrentes do 
fornecimento do objeto, incluindo tributos, encargos trabalhistas e comerciais, seguros, 
despesas de administração, lucro, custos com transporte, frete e demais despesas 
correlatas. 
 
 
Recife, XX de XXXXXXXXXXXX de 2021. 
Assinatura do Responsável pela empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 2f3ee67b-9582-4e53-9b11-d0f290db1169
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 0005/2021 
 

 

ANEXO III DO EDITAL 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII - ART. 7º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o n ______________, por 
intermédio do seu representante legal, Sr. (a) ________________, portador(a) da carteira de 
identidade nº ______________, expedida pelo(a) ____________, DECLARA, para atender ao 
disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (   ). 
 
 
Local e data. 
 
Nome e assinatura do representante legal. 
 
*em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
 

A autenticidade deste documento poderá ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o código de validação 2f3ee67b-9582-4e53-9b11-d0f290db1169



 

Documento assinado eletronicamente por JESSICA SANTOS MESQUITA, Presidente e Pregoeira - CEL/APAC e 
matrícula 100501, em 02/03/2021, às 15:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://www.peintegrado.pe.gov.br/Validacao.aspx, informando o 
código de validação 2f3ee67b-9582-4e53-9b11-d0f290db1169


