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Nº do processo: 0001.2021.CEL.PE.0001.APAC
Nº do edital: 0001.2021.CEL.PE.0001.APAC
Objeto: Contratação de serviços de pessoa jurídica para
manutenção preventiva e corretiva da rede automática de Coleta de
Dados Hidrometeorológicos do Estado de Pernambuco,
pertencente e operada pela APAC, incluindo serviços de instalação
e desinstalação de PCDs.
Início das propostas: 23/02/2021 14:00:00
Termino das propostas: 10/03/2021 14:30:00

Protocolo: 51E25322-6DAC-4446-96AD-32FC4C449915
CNPJ / CPF: 02563448000149
Razão social / Nome: AGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS
S/S LTDA
Data da impugnação: 03/03/2021 10:43:05
Descrição: Analisando o Edital e o Termo de Referência, não
encontramos nenhuma descrição técnica dos equipamentos
existentes na rede atualmente. Consta apenas quem teria sido o
fornecedor do equipamento. Salvo melhor juízo, entendemos que
tal informação é absolutamente indispensável para uma avaliação
técnica e financeira de qualquer licitante. Sem essas informações,
não tem como a empresa decidir quanto a sua participação no
certame.

Seguindo na linha do item anterior, outra informação fundamental
para a avaliação financeira da licitante é ter conhecimento da
situação atual da rede. No Termo de Referência não consta
nenhuma informação sobre a situação atual da rede, não tem
informação sobre os locais de instalação. Novamente entendemos
que todas essas informações são muito importantes para uma
avaliação técnica e financeira do serviço objeto do edital.
Nessa esteira, vejamos o que está disposto nas alíneas “C” e “D”
do item 5.1 do Termo de Referência:
c) Será de responsabilidade e ônus da Contratada, devendo estar
incluído no valor de sua proposta, os custos mensais com
fornecimento/reposição de peças/componentes de pequena monta e
intervenções que venham ser necessárias ao perfeito e contínuo
funcionamento da Rede de Monitoramento Hidrometeorológico do
Estado, cuja soma mensal do valor dessas peças, componentes seja
de até 1/5 (um quinto) do valor mensal contratado para a execução
dos serviços objeto deste Termo de Referência. Os custos com
aquisição de peças/componentes que fiquem acima de 1/5 (um
quinto) do valor mensal contratado será arcado pela Contratante.
d) Caso algum sensor, datalogger, painel solar, bateria, sílica gel,
placa e/ou cabo estiver danificado e não for possível sua reparação,
tendo que ser substituídos, o fornecimento para reposição dos
mesmos, que ultrapasse o valor informado na alínea “d” do item
5.1, será de responsabilidade da Agência Pernambucana de Águas
e Clima - APAC, e a instalação de responsabilidade da Contratada.
Os danificados serão encaminhados para APAC, período máximo
de 15 (quinze) dias a contar da data da substituição.
Como a licitante vai poder formar seu custo, estudar a a logística
para compra dos equipamentos (supply chain) sem ter qualquer
informação dos equipamentos existentes na rede e da sua situação
atual?
Com o devido respeito, entendemos que o Edital é omisso nesses
quesitos e não traz as informações técnicas indispensáveis para que
as licitantes possa estudar o objeto licitado e formar seu preço.
Sem essas informações somente quem já conhece essa rede tem
condições de participar do certame. O que certamente não é
objetivo da APAC, tampouco da Lei de Licitações.
Desta forma, entendemos que é fundamental revisar o Edital e o
Termo de Referência, a fim de que sejam apresentadas todas as
informações sobre a rede, os equipamentos existentes e o seu
estado atual de conservação/funcionamento. Como exemplo,
poderiam ser fornecidas as fichas de inspeção da última rodada de
manutenção realizada.
Assim, requer-se seja recebida a presente como
questionamento/impugnação ao edital, a fim de que sejam
sanados/esclarecidos os quesitos aqui apresentados. 

Data do parecer:
Parecer:
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Paradigma Web Business Center. Todos os direitos reservados. 
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Processo Licitatório n° 0001.2021.CEL.PE.0001.APAC.

Pregão Eletrônico n° 0001/2021.

Objeto: Contratação de serviços de pessoa jurídica para manutenção preventiva e corretiva da rede automática de Coleta de Dados Hidrometeorológicos do Estado de
Pernambuco, pertencente e operada pela APAC, incluindo serviços de instalação e desinstalação de PCDs.

 

Início das propostas: 23/02/2021 14:00:00

Término das propostas: 10/03/2021 14:30:00

Empresa impugnante: ÁGUA E SOLO ESTUDOS E PROJETOS S/S LTDA.

CNPJ: 02.563.448/0001-49

Data da impugnação: 03/03/2021

Protocolo da Impugnação no Sistema PE-Integrado: 51E25322-6DAC-4446-96AD-32FC4C449915

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO:

No edital para contratação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede de monitoramento automática de coleta de dados hidrometeorológicos do Estado de
Pernambuco estão descritos os tipos de equipamentos:

Plataforma de Coleta de Dados Pluviométricos
Plataforma de Coleta de Dados Meteorológicos
Plataforma de Coleta de Dados Hidrológicos

E na descrição de cada equipamento estão descritos os sensores, módulos e infraestrutura que compõem cada equipamento:

Fazem parte da Plataforma de Coleta de Dados Pluviométricos:

Sensor pluviométrico
Sistema de coleta de dados
Sistema de comunicação
Sistema de energia
Cercado medindo 2x2 metros

Fazem parte da Plataforma de Coleta de Dados Meteorológicos:

Sensor pluviométrico
Sensor de temperatura e umidade do ar
Sensor de velocidade e direção do vento
Sensor de radiação solar
Sensor de pressão atmosférica
Sensor de temperatura e umidade do solo
Sistema de coleta de dados
Sistema de comunicação
Sistema de energia
Cercado medindo 10x10 metros

Plataforma de Coleta de Dados Hidrológicos:

Sensor de nível
Sensor pluviométrico
Sistema de coleta de dados
Sistema de comunicação
Sistema de energia

 

No anexo B do Termo de referência contém as informações de localização das PCD’s que já compõem a Rede e o fabricante do equipamento.

No item 5.1 do Termo de Referência há informações quanto à responsabilidade sobre os custos de reposição de peças/componentes de pequena monta, que serão de
responsabilidade da empresa contratada. Quaisquer custos cujos valores ultrapassarem o estabelecido serão de responsabilidade da Apac, conforme transcrito a seguir:

c) Será de responsabilidade e ônus da Contratada, devendo estar incluído no valor de sua proposta, os custos mensais com fornecimento/reposição de peças/componentes de
pequena monta e intervenções que venham ser necessárias ao perfeito e contínuo funcionamento da Rede de Monitoramento Hidrometeorológico do Estado, cuja soma mensal
do valor dessas peças, componentes seja de até 1/5 (um quinto) do valor mensal contratado para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência. Os custos com
aquisição de peças/componentes que fiquem acima de 1/5 (um quinto) do valor mensal contratado será arcado pela Contratante.
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d) Caso algum sensor, datalogger, painel solar, bateria, sílica gel, placa e/ou cabo estiver danificado e não for possível sua reparação, tendo que ser substituídos, o
fornecimento para reposição dos mesmos, que ultrapasse o valor informado na alínea “c” do item 5.1, será de responsabilidade da Agência Pernambucana de Águas e Clima -
APAC, e a instalação de responsabilidade da Contratada. Os danificados serão encaminhados para APAC, período máximo de 15 (quinze) dias a contar da data da substituição.

 

5.1.2.11. As peças, módulos e submódulos das PCDs a serem substituídas durante eventos de manutenção corretiva e preventiva, deverão ser partes originais e recomendadas
pelos fabricantes. Serão de ônus da APAC os custos dessas peças, módulos e submódulos que excedam o valor registrado na alínea “d” do item 5.1 deste TR, devendo a
Contratada instalá-las.

 

São de ônus da APAC todos os custos de peças, módulos e submódulos que compõem os equipamentos da rede automática, com exceção de alguns fornecimentos de
peças/componentes de pequena monta e intervenções que forem eventualmente necessários para que os serviços sejam realizados, que não ultrapassem o limite de valor
estabelecido na alínea “c” do item 5.1 do Termo de Referência. O preço oferecido pela licitante em sua proposta deve abranger esses custos.

A APAC atualmente não tem uma equipe de manutenção, como também nunca contratou uma empresa, para realizar qualquer intervenção na sua rede automática de
monitoramento hidrometeorológico.

 

Logo, nenhuma empresa conhece a Rede Hidrometeorológica da APAC. Se a APAC fosse contratar uma empresa apenas para fazer o levantamento da situação atual dos seus
equipamentos, o ônus deste trabalho seria muito grande, por isso estamos realizando esta licitação para contratação de empresa que realizará os serviços de manutenção
preventiva e corretiva na rede, realizando as visitas técnicas necessárias à manutenção, a fim de que a mesma funcione dentro dos padrões técnicos hidrometeorológicos
aceitáveis internacionalmente, sendo os custos de peças, módulos e submódulos que ultrapassem 1/5 do valor mensal contratado por conta da APAC.

Conforme já dito, no Termo de Referência, em seu anexo B, constam as localidades, informando município, latitude e longitude onde as PCD’s que já compõem a Rede
Hidrometeorológica do Estado estão instaladas, as quais serão objeto de manutenção, como também tipo da PCD, e fabricante. Também é objeto da contratação a instalação de
outras PCDs em locais a serem indicados pela APAC, dentro do Estado de Pernambuco, conforme quantidades e especificações informadas no item 5.1.3 do TR e seus
subitens.

 

Assim, acreditamos serem as informações disponibilizadas em Edital, Termo de Referência e anexos suficientes para que as empresas interessadas possam realizar uma
avaliação técnica e financeira e decidirem quanto à sua participação no certame, visto que constam no processo informações sobre a descrição dos serviços e equipamentos.

 

 

Recife, 05 de março de 2021.  

 

 

Patrice Rolando da Silva Oliveira

Gerente de Meteorologia e Mudanças Climáticas

Gestor do Contrato

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Patrice Rolando da Silva Oliveira, em 05/03/2021, às 11:26, 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 12065386 e o código CRC 0C8D6AD2.

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

