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Edital

A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR – SECAMI  torna público aos interessados
que fará realizar às 9h30min do dia  08/10/2019, em sua sede, sito: Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 9º
andar, na Rua 82, nº 400, Setor Sul, nesta Capital, em sessão pública, o Pregão Eletrônico  nº 08/2019-
SECAMI, PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE , nos termos da Lei
Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e no que couber a Lei Estadual n°
17.928/2012, Decreto Estadual nº 7.468/2011, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela
Lei Complementar nº 147/14, sem prejuízo das demais normas aplicáveis à matéria. O Edital e seus
anexos encontram-se disponíveis no site www.comprasnet.go.gov.br e em sua sede, sito: Palácio Pedro
Ludovico Teixeira, 9º andar, na Rua 82, nº 400, Setor Sul, nesta capital.

1. Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de manutenção aeronáutica
em aeronaves de asas fixas com o objetivo de manter a aeronave SENECA PA34 220T PIPER
PREFIXO PR-EGM, aeronave SENECA PA34 220T PIPER PREFIXO PR-EGO, aeronave KING
AIR C90 GT beech aircraft prefixo PR-GEG e aeronave KING AIR BE350 BEECH AIRCRAFT
prefixo PT-WTW, conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e
seus anexos, especificamente no termo de referência  – Anexo I e demais anexos partes integrantes do
edital”.

2. Processo: 201900015001185

3. Data/hora do certame: 08/10/2019 às 09h30min

4. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão
obrigatoriamente o horário de Brasília – DF.

5. Aquisição do edital: pelo sitio:  www.comprasnet.go.gov.br

Goiânia, GO, 20 de setembro de 2019.

 

Fernando de Lima Duarte– 2º Ten BM
Presidente da CPL

 

 

 

A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR – SECAMI torna público aos interessados
que fará realizar às 9h30min do dia 08/10/2019, em sua sede, sito: Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 9º
andar, na Rua 82, nº 400, Setor Sul, nesta Capital, em sessão pública, a licitação na modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, a ser realizada em sessão pública,,
nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações e no que couber a
Lei Estadual n° 17.928/2012, Decreto Estadual nº 7.468/2011, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006,
alterada pela Lei Complementar nº 147/14, sem prejuízo das demais normas aplicáveis à matéria. O Edital
e seus anexos encontram-se disponíveis no site www.comprasnet.go.gov.br e em sua sede, sito: Palácio
Pedro Ludovico Teixeira, 9º andar, na Rua 82, nº 400, Setor Sul, nesta Capital.

http://www.comprasnet.go.gov.br/
http://www.comprasnet.go.gov.br/


Este Edital está disponível aos interessados no endereço do preâmbulo acima, publicados nos
sites www.comprasnet.goias.gov.br;

 

1 – OBJETO
1.1 - Constitui objeto da presente : Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de
manutenção aeronáutica em aeronaves de asas fixas com o objetivo de manter a aeronave SENECA
PA34 220T PIPER PREFIXO PR-EGM, aeronave SENECA PA34 220T PIPER PREFIXO PR-EGO,
aeronave KING AIR C90 GT beech aircraft prefixo PR-GEG e aeronave KING AIR BE350 BEECH
AIRCRAFT prefixo PT-WTW, conforme condições, especificações, quantidades e exigências
estabelecidas no Edital e seus anexos, especificamente no termo de referência  – Anexo I e demais anexos
partes integrantes do edital.

 

2 – DO LOCAL, DATA E HORA.
2.1. O Pregão Eletrônico nº 008/2019 será realizado em sessão pública, através do sítio
www.comprasnet.go.gov.br, no dia     de 08 de outubro de 2019 a partir das 9:30 horas, sendo que o
período entre as 9:30h e às 10:30h será destinado ao cadastramento das propostas. A fase de lances será
dividida em duas etapas, onde a primeira terá duração de 10 (dez) minutos a partir das 10:30h e a segunda
iniciará às 10h:40 min e terá fechamento aleatório, por lote, de 0 a 30 minutos, determinado também por
sistema eletrônico;

2.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente,
no mesmo horário anteriormente estabelecido, independentemente de nova comunicação, desde que não
haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

2.3. Todas as referências de tempo contidas neste Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão,
obrigatoriamente, o horário de Brasília – DF e, dessa forma, serão registradas do Sistema Eletrônico e na
documentação relativa ao certame.

 

3 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1 - Poderão participar da presente licitação todos que sejam especialistas no ramo pertinente ao objeto
desta licitação e estejam devidamente cadastrados/credenciados perante o sistema
www.comprasnet.go.gov.br.

3.2 – Os licitantes deverão acessar diariamente o site acima indicado a fim de tomar ciência acerca de
comunicados com referência a eventuais alterações.

3.3 – O acesso ao credenciamento se dará somente aos licitantes com cadastro “homologado” ou na
condição de “credenciado” junto ao CADFOR, gerenciado pela Superintendência de Suprimento e
Logística - SUPRILOG.

3.3.1. – Em caso do licitante pretender utilizar-se de outros cadastros que atendam a legislação pertinente
para participar do pregão eletrônico, efetuará seu credenciamento de forma simplificada junto ao
CADFOR, caso que ficará dispensado de apresentar toda a documentação abrangida pelo referido
cadastro, mediante a apresentação do mesmo ao CADFOR e terá registrado apenas a condição de
“credenciado”.

3.3.1.1. – O credenciamento sempre importará no preenchimento de formulário de responsabilidade e
apresentação de cópia autenticada da cédula de identidade, CPF, e procuração do responsável pela
empresa, bem como, da última alteração contratual.

3.3.1.2. – Nos casos onde a empresa vencedora estiver com o cadastro junto ao CADFOR apenas na
condição de “credenciado”, deverá no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o encerramento do
pregão, providenciar seu cadastro completo e se encontrar na condição de “homologado” para a emissão

http://www.comprasnet.goias.gov.br/


do CRC (Certificado de Registro Cadastral), sob pena de desclassificação do certame.

3.4 - A participação neste pregão eletrônico dar-se-á por meio da digitação de senha privativa do licitante
e subsequente encaminhamento de proposta de preços em data e horário previstos neste Edital,
exclusivamente por meio eletrônico.

3.5 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, concurso de credores,
dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no país, nem aqueles que tenham sido
declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, ou punidos com suspensão do
direito de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual. E ainda aqueles que não estiverem
com o cadastro “homologado” ou “credenciado” no CADFOR.

3.6 - A participação neste certame implica em aceitação de todas as condições estabelecidas neste
instrumento convocatório.

3.7 - Como requisito para participação neste Pregão, o licitante com cadastro “homologado” ou
“credenciado” deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico www.comprasnet.goias.gov.br,
o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

3.8 - O prazo de vigência do ajuste inicie-se a partir do momento que o Procurador do Estado Chefe da
Procuradoria Setorial assina o contrato e confere sua eficácia, e após ocorre a publicação do extrato do
contrato na imprensa oficial.

 

4 - DO CREDENCIAMENTO
4.1 – A participação no presente pregão eletrônico estará aberta somente aos licitantes com cadastro
“homologado” ou “credenciado” no CADFOR.

4.1.1 – Os interessados que não estiverem com o cadastro “homologado” ou “credenciado” no
CADFOR, deverão providenciar o mesmo pelo site www.comprasnet.goias.gov.br, opção “login do
FORNECEDOR”, conforme instruções nele contidas.

4.1.2 – O credenciamento na licitação implica o uso de login e senha eletrônica de acesso ao sistema,
validada quando da homologação ou credenciamento do cadastro do fornecedor.

4.1.3 – A homologação do cadastro do fornecedor só será definitiva após o envio da documentação
original do licitante ao CADFOR.

4.1.4.1– Para cadastramento, renovação cadastral e regularização, o interessado deverá atender todas as
condições estabelecidas no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data prevista para
recebimento das propostas. Não havendo pendências documentais, o CADFOR emitirá o CRC no prazo
de até 04 (quatro) dias úteis consecutivos, contados do recebimento da documentação completa
excluindo-se o dia de entrega e vencendo os prazos apenas nos dias em que houver expediente regular e
integral na Secretaria de Estado da Administração.

4.1.4.2 – Em caso do licitante pretender utilizar-se de outros cadastros que atendam a legislação pertinente
para participar do pregão eletrônico, efetuará seu credenciamento de forma simplificada junto ao
CADFOR, caso em que ficará dispensado de apresentar toda a documentação abrangida pela referido
cadastro, mediante a apresentação do mesmo ao CADFOR e terá registrado apenas a condição de
“credenciado”.

4.1.5 – A simples inscrição do pré-cadastro no sistema Comprasnet, não dará direito ao licitante de
credenciar-se para participar deste pregão eletrônico, face que sua senha ficará bloqueada.

4.1.6 – O desbloqueio do login e senha do fornecedor serão realizados após a homologação do cadastro
do licitante.

4.2 - O credenciamento do licitante dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal
e intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do Sistema ou à Secretaria de
Estado de Administração, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha,



ainda que por terceiros.

4.3 - O credenciamento do licitante junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos
praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão
eletrônico, sob pena da aplicação das sanções previstas no item 15 e 16 do presente edital.

 

5 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS
 

5.1 - As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site www.comprasnet.goias.gov.br na data
e nas formalidades indicadas neste Edital e seus anexos, após o preenchimento do formulário eletrônico,
com manifestação em campo próprio do sistema de que tem pleno conhecimento e que atende às
exigências de habilitação e demais condições da proposta comercial previstas no edital e seus anexos. A
Proposta Comercial indicará o valor unitário do LOTE e o ônus de comprovação de sua exequibilidade
caberá exclusivamente à licitante, caso solicitado pelo Pregoeiro.

5.2 - Todas as condições estabelecidas para os lotes, pelo Edital e seus anexos, serão tacitamente
aceitas pelo proponente no ato do envio de sua proposta comercial.
5.3 - O prazo de validade da proposta será de acordo com o estipulado no item 16.3 do edital, a contar da
data da sessão deste Pregão Eletrônico. Caso não apresente prazo de validade será este considerado.

5.4 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino, e
quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação,
os quais ficarão a cargo única e exclusivamente da vencedora.

5.5 - As propostas encaminhadas pelos vencedores deverão conter obrigatoriamente a marca do objeto
ofertado, sendo desclassificadas as propostas em desacordo.

5.6 - Sempre que a descrição mínima do bem utilizar a terminologia “aproximada” ou
“aproximadamente", a medida do objeto ofertado deverá estar compreendida no intervalo de 10% (dez
por cento) acima e 10% (dez por cento) abaixo da medida especificada.

5.7 - Todas as empresas deverão cotar seus preços com todos os tributos inclusos, inclusive o
ICMS, se for o caso e observando-se os subitens seguintes.
5.7.1 – Ao final da sessão do pregão, a empresa estabelecida no Estado de Goiás que venha a ser a
vencedora do certame, nos termos do inciso XCI do art. 6º do Anexo IX do Regulamento do Código
Tributário do Estado de Goiás (RCTE), revigorado pelo artigo 3º do Decreto Estadual nº 7.569/2012, que
trata da isenção do ICMS nas operações e prestações internas, relativas á aquisição de bem, mercadoria e
serviço por órgãos da Administração Pública Estadual, ficando mantido o crédito (Convênio ICMS
26/03), deverá apresentar proposta na forma do “Anexo II”, o qual deverá conter,
obrigatoriamente: a indicação do percentual da alíquota do ICMS, os valores unitários e totais,
onerados com o ICMS e desonerados do ICMS, restando límpido que, para fins de adjudicação,
serão analisadas as propostas desoneradas do ICMS.
5.7.2 – Na fase de execução contratual, o valor correspondente à isenção do ICMS deverá ser deduzido
do preço dos respectivos produtos, contido na(s) proposta(s) vencedora(s) do certame, devendo a
Contratada demonstrar a dedução, expressamente, no documento fiscal, empenhando-se apenas o valor
necessário à execução do contrato e, quando da emissão da Nota Fiscal, deverá destacar, em seu histórico,
esta isenção, visto que a Secretaria de Estado da Casa Militar e os seus respectivos órgãos não são
contribuintes deste tributo.
5.7.3 – O disposto nos subitens 5.7.1 e 5.7.2 não se aplica às licitantes optantes do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional.

 

6 - DA SESSÃO DO PREGÃO



6.1 – Concluída a fase de credenciamento será iniciada a sessão pública do pregão, no horário previsto
neste edital, durante a qual os fornecedores registrarão suas propostas, sendo aceita somente uma proposta
por lote para cada fornecedor.

6.2 - Iniciada a sessão pública do pregão eletrônico, não cabe desistência da proposta, salvo por motivo
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

 

7 - DOS LANCES
7.1 – Após o término do prazo estipulado para a fase de registro de propostas, o sistema iniciará a fase
competitiva, durante a qual os licitantes que registraram propostas poderão ofertar lances através do
sistema eletrônico, observando o horário estabelecido e as regras de aceitação dos mesmos.

7.1.1 – Em razão do entendimento da Procuradoria Geral do Estado, através de seu Despacho
“AG” nº 001203/2013, para as empresas estabelecidas no Estado de Goiás, não optantes do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional (na forma do disposto nos itens 5.7.1, 5.7.2 e5.7.3),
os lances já deverão ser ofertados desonerados do ICMS.

7.2 - Durante o transcurso da sessão pública eletrônica, serão divulgadas, em tempo real, todas as
mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário do menor lance registrado apresentado
pelos licitantes, vedada a identificação do fornecedor.

7.3 - Só serão aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao último lance ofertado pela própria
licitante que tenha sido anteriormente registrado no sistema.
7.4 - Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

7.5 - Caso o proponente não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica apresentada para
efeito da classificação final.

7.6 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema
eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos lances. O pregoeiro, quando possível,
dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

7.6.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão será
suspensa e terá reinício após comunicação expressa no CHAT do pregão.

7.7 – A fase de lances terá duas etapas:
7.7.1 – A primeira, com tempo de duração de 10 (dez) minutos, que será encerrada mediante aviso de
fechamento iminente dos lances, emitido pelo sistema aos licitantes;

7.7.2. - A segunda etapa transcorrerá com a abertura de prazo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente,
determinado também pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de
lances.

7.8 – O pregoeiro sempre poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido
preço melhor.
 

 

8 - DO JULGAMENTO
8.1 - O critério de julgamento será o MENOR PREÇO POR LOTE.
8.2 – Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta
diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para que possa ser obtida melhor
proposta, bem como decidir sobre sua aceitação.



8.3 - Caso não se realize lance, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e o valor
estimado da contratação.

8.4 – Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que seu preço seja
compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita.

8.5 – Sendo aceitável a oferta de menor preço, o sistema informará quem é o licitante detentor da melhor
oferta e este deverá comprovar de imediato sua situação de regularidade. Esta comprovação se dará
mediante encaminhamento da documentação e da proposta atualizada, via e-mail, conforme estipulado o
item 10.9 deste Edital, com os valores obtidos no Pregão, e deverão posteriormente ser encaminhados os
originais da proposta, e a documentação exigida para habilitação original ou cópia autenticada via
cartório, publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia autenticada por servidores membros da
Comissão Permanente de Licitação, quando a Licitante optar por autenticar sua documentação pela
Secretaria de Estado da Casa Militar.

8.6 – Nas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada,
considerar-se-ão ter havido empate.

8.6.1 – Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para apresentar nova
proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

b) sendo apresentada, por microempresa ou empresa de pequeno porte, nova proposta de preço inferior
àquela considerada vencedora do certame, será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

c) não sendo apresentada nova proposta pela micro empresa ou empresa de pequeno porte, na forma da
alínea “b”, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na situação do subitem 9.6,
na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

d) na hipótese da não-contratação nos termo previstos no subitem 9.6, o objeto licitado será adjudicado em
favor da proposta originalmente vencedora do certame;

e) O disposto no subitem 9.6, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.6.2 - No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno
porte que se encontre em situação de empate, será realizado sorteio entre elas para que se
identifique aquela que poderá exercer o direito de preferência previsto na alínea “a” do subitem
acima.
8.7 – Constatado o atendimento pleno às exigências do edital, será adjudicado o objeto para o qual
apresentou proposta do menor preço final.

8.8 – No pregão, se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender as exigências habilitatórias,
será restabelecida a etapa competitiva de lances entre os licitantes.
8.8.1 – Sempre que a fase de lances for restabelecida e após o encerramento haverá nova
verificação da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguindo-se a disciplina estabelecida, se for o
caso.
8.9 – Caso ocorra a desclassificação ou inabilitação do menor lance por responsabilidade exclusiva do
licitante, o mesmo sofrerá as sanções previstas no artigo 80, da Lei Estadual nº 17.928, de 27 de
dezembro de 2012.

8.10 - Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do
procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível para consulta no site
www.comprasnet.go.gov.br.

 



9 - DOCUMENTAÇÕES PARA HABILITAÇÃO
O licitante vencedor deverá enviar no endereço e nas conformidades exigidas neste certame a seguinte
documentação:

9.1 – CRC - Certificado de Registro Cadastral expedido pelo CADFOR da Superintendência de
Suprimento e Logística - SUPRILOG, atualizado, em vigência e com o status REGULAR ou
IRREGULAR.

9.1.1 - Na data da abertura da licitação, os documentos dos itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5, que comprovarem
suas regularidades através do CRC – Certificado de Registro Cadastral, estarão dispensados de
apresentação pelos licitantes.

 

9.2 - REGULARIDADE JURÍDICA
9.2.1 – Cédula de Identidade;

9.2.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;

9.2.3 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em
se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de
eleição de seus administradores;

9.2.4 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

9.2.5 - 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.

 

9.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
9.3.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;

9.3.2 - Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

9.3.3 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;

9.3.4 - Certidão Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que comprove regularidade
de situação para com a Seguridade Social, ou ainda prova de garantia em juízo de valor suficiente para
pagamento do débito, quando em litígio;

9.3.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;

OBS: As comprovações pertinentes aos itens 9.3.4 e 9.3.5, serão alcançadas por meio de certidão
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.

9.3.6 - Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, se
sediado/domiciliado em outra unidade da federação, e do Estado de Goiás.
9.3.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, bem como
de onde os serviços serão prestados (Município de Goiânia) (Tributos Mobiliários).

9.3.8 – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa, no termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, ou certidão positiva com efeito
de negativa nos termos da lei.

Obs: Caso a participação no certame se dê através da matriz, com possibilidade de que a execução



contratual se dê por filial, ou vice-versa, a prova de regularidade fiscal deverá ser de ambas,
dispensando-a quando, pela própria natureza das certidões, forem emitidas somente em nome da
matriz (deliberação da Procuradoria-Geral do Estado através de seu Despacho “AG” nº
001930/2008).
9.3.9 Certidão do CADIN Estadual e Certidão Negativa de Impedimento de Licitar e/ou Contratar com a
Administração Pública.

9.3.10 Será admitida a comprovação de regularidade fiscal e trabalhista mediante a apresentação de
certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa nos termos da lei.

 

9.4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
9.4.1 - Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo cartório distribuidor da comarca da
sede da pessoa jurídica ou de execução de pessoa física.

9.4.2 - Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais, quando
encerrados a mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. Considerar-se-á detentora de
boa situação financeira a empresa de cujo Balanço ou Demonstrativo Contábil do último exercício social
possam extrair elementos que comprovem o valor igual ou superior a 1 (um);

a) Apresentar a comprovação do índice de liquidez geral apurado no balanço apresentado pela
proponente, extraindo os seguintes elementos:

I) Índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a 1,00 (um inteiro), onde ILC=AC/PC sendo que
AC corresponde ao Ativo Circulante e PC corresponde a Passivo Circulante;

II) Índice de Liquidez Geral (ILG), igual ou superior a 1,00 (um inteiro), onde ILG=AC+RLP/ET sendo
que AC corresponde ao Ativo Circulante, RLP corresponde a Realizável a Longo Prazo, ET corresponde
a Exigível Total.

b) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social devidamente publicadas na
imprensa oficial, quando se tratar de sociedades por ações, acompanhado do índice da aferição financeira
exigido na alínea “a” deste subitem;

9.4.3 A empresa que apresentar resultado menor que 1 (um), em qualquer dos índices citados na alínea
“a” do subitem 10.4.2, quando de sua habilitação, deverá comprovar capital mínimo ou patrimônio líquido
mínimo correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor estimado, através de balanço patrimonial
integralizado – do último ano base exigido em Lei.

9.4.4 Nos casos em que a comprovação de qualificação econômico-financeira seja por meio de capital
social ou patrimônio líquido mínimo, poderá ser requisitada, a qualquer momento, relação dos
compromissos assumidos pelos licitantes, que importem diminuição de sua capacidade operativa ou
absorção da disponibilidade financeira, nos termo do § 4º do artigo 31 da LLC.

 

9.5 – DAS DECLARAÇÕES

 

9.5.1 - Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o
Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração Estadual, com
os dados do processo (nome do órgão, nº do processo, nº do pregão), conforme modelo a
seguir: DECLARAÇÃO
A empresa____________________________________, CNPJ n.º ______________, declara, sob as
penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no presente
processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



____________________

Data e local

____________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal.

 

 9.6 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
 9.6.1 - Possuir oficina homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), para manutenção
no modelo da aeronave e seu respectivo motor, objeto deste Termo de Referência.

9.6.2 - Possuir em seu quadro permanente de empregados (via carteira de trabalho ou contrato de
prestação de serviços) pessoal tecnicamente qualificado segundo as normas regulamentadoras da ANAC,
para execução dos serviços de manutenção no nível, exigido, dentre os quais no mínimo 02 (dois)
mecânicos habilitados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) e 01 (um) inspetor, apresentando
para as funções de inspetor e mecânico, respectivamente, certificados de familiarização de curso de célula
(no mínimo), do modelo da aeronave do respectivo lote e garantir que os referidos integrantes realizem
pessoal e diretamente os serviços do objeto do contrato.

 

9.7 – DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
9.7.1 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

9.7.1.1 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame.

9.7.1.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993,
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

9.7.2 - Para fins do disposto no subitem 9.7, o enquadramento como microempresa ou empresa de
pequeno porte dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte, instituído pela Lei Complementar federal n. 123, de 14 de dezembro de 2006, em especial quanto
ao seu art. 3º, devendo ser apresentado juntamente com a documentação de habilitação:

I – certidão que ateste o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte expedida pela
Junta Comercial ou, alternativamente, documento gerado pela Receita Federal, por intermédio de consulta
realizada no sítio www.receita.fazenda.gov.br/simples nacional, podendo ser confrontado com as peças
contábeis apresentadas ao certame licitatório;

II - Declaração de que a empresa é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte/EPP, conforme
modelo a seguir:
 

Declaro, sob as penas da lei, de cumprimento dos requisitos legais para a qualificação como
microempresa ou empresa de pequeno porte, em que se ateste a aptidão para usufruir do tratamento
favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar federal n. 123/06.

Elaborada em papel timbrado e subscrito pelo representante legal da proponente.

_____________________________

Data e local.

http://www.receita.fazenda.gov.br/simples


_____________________________

Assinatura do Diretor ou Representante Legal.

 

9.7.3 - Na habilitação em licitações referentes a fornecimento de bens para pronta entrega ou locação de
materiais, não será exigida de microempresa ou empresa de pequeno porte a apresentação de balanço
patrimonial do último exercício social, em conformidade com o dispositivo legal.

9.8 – Todos os documentos deverão estar com prazo vigente, e para as certidões que não mencionarem
prazo de validade, considerará o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua expedição.

9.9 - Os documentos exigidos para habilitação, não contemplados pelo CRC, deverão estar atualizados na
data da Sessão Pública. Toda a Documentação de Habilitação juntamente com a Proposta Comercial
atualizada após a fase de lances e Documentação de Qualificação Técnica (se houver) deverá ser
encaminhada pela licitante detentora da melhor oferta para o e-mail (casamilitar.cpl@gmail.com),
no prazo máximo de 02 (DUAS) HORAS, após finalização da fase de lances e/ou convocação pelo
Pregoeiro. Posteriormente toda a Documentação de Habilitação, Proposta Comercial e Documentação de
Qualificação Técnica (se houver) deverá ser encaminhada e recebida, no prazo máximo de até 05 (cinco)
dias úteis após a data da convocação pelo Pregoeiro. A documentação deverá ser protocolada na “Seção
de Licitações” no seguinte endereço: Seção De Licitação da Secretaria de Estado da Casa Militar - Rua
82 - Bairro Centro - Cep 74015-908 - Goiânia - GO - Palácio Pedro Ludovico Teixeira , e estar em
envelope fechado e indevassável, contendo em sua parte externa, além da identificação com nome,
endereço, CNPJ da proponente e nome do pregoeiro, os seguintes dizeres:

 

 “PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
Pregão Eletrônico nº. 008/2019 – SECAMI

Processo nº. 2019000160

01185

 

9.9.1 - Os prazos de envio e recebimento deverão ser respeitados, sob pena de desclassificação e
inabilitação da empresa, sendo, inclusive, condição indispensável para a contratação. A Seção de
Licitações da SECM não se responsabiliza por documentos protocolados em outros locais que não o
indicado no edital.

9.9.1.1 – Fica dispensado o envio da Proposta Comercial, Documentação de Habilitação e
Documentação Técnica (se houver) por e-mail, se a licitante entregar pessoalmente todas as
documentação citadas anteriormente, dentro do prazo de 02 (duas) horas após a finalização da fase
de lances e/ou convocação pelo Pregoeiro, na Seção  de Licitações.
9.9.2 – Nos casos em que a licitante for filial, poderão ser apresentados os seguintes documentos da matriz
em detrimento dos documentos da filial, desde que aquela (matriz) centralize o recolhimento dos tributos:

a) Balanço Patrimonial (CNPJ da Matriz);

b) Certidão Negativa de Falência/Concordata (CNPJ da Matriz);

c) E demais casos em que estejam expressos no próprio documento/certidão ou previstos em Lei.

 

10 - DOS RECURSOS
10.1 - Declarado o vencedor qualquer licitante poderá, manifestar motivadamente, no prazo de até 10
(dez) minutos, em campo próprio do sistema, sua intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo
de 03 (três) dias para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados



para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro dia útil
subsequente ao do término do prazo do recorrente.

10.1.1 - O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade competente para apreciá-los
serão realizados pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis, podendo este prazo ser dilatado até o
dobro, por motivo justo. O encaminhamento à autoridade superior se dará apenas se o pregoeiro,
justificadamente, não reformar sua decisão. A autoridade competente terá o prazo de até 03 (três) dias
úteis para decidir o recurso, podendo este prazo ser dilatado até o dobro, por motivo justo, devidamente
comprovado.

10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos
do item 10.1, importará na decadência desse direito, ficando o pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto
ao licitante declarado vencedor.

10.3 - O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

10.4 - No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação.

10.5 - Não serão conhecidos os recursos e as contrarrazões interpostos após os respectivos prazos
legais, bem como os que forem enviados pelo chat, por fax, correios ou entregues pessoalmente. As
peças recursais deverão ser encaminhadas por meio eletrônico, através
do site “www.comprasnet.go.gov.br”.
 

10.6 – Os recursos impetrados exclusivamente para postergar e preterir o normal andamento desta
licitação e ainda aqueles sem respaldo ou fundamentação legal, serão sumariamente indeferidos na própria
sessão, pelo pregoeiro que externará através do chat, as causas de sua inadmissividade.

10.7 - A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito
que a licitante pretende que sejam revistos pelo pregoeiro.
 

11 - DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
11.1 - Inexistindo manifestações recursais, decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, o pregoeiro fará a adjudicação do objeto ao licitante vencedor e a autoridade superior
homologará a licitação, sendo o adjudicatário convocado para assinar o contrato no prazo estabelecido no
edital.

 

12 - DO PAGAMENTO
12.1 - O pagamento será efetuado ao fornecedor através do setor competente do órgão requisitante em até
30 (trinta) dias, a contar da data de recebimento definitivo do produto e aprovado os termos das Notas
Fiscais, acompanhado dos documentos fiscais.

 

12.2 – O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente aberta preferencialmente
na “Caixa Econômica Federal”, em atenção ao disposto no art. 4º da Lei nº 18.364, de 10 de
janeiro de 2014.
12.3 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária estabelecida
no item 18 do Edital.

 

http://www.comprasnet.go.gov.br/


13. DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO
13.1 – O preço ora definido neste instrumento contratual é fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze)
meses contados da data da apresentação da última proposta comercial.

13.2 – A pedido da contratada, após o transcurso de 12 (doze) meses, a contar da data da proposta, o
preço poderá ser reajustado para manter o equilíbrio econômico-financeiro, aplicando-se o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, ou na falta deste, será aplicado o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo – IPCA, do mês anterior ao da expiração da vigência, no prazo de 60 dias, sob
pena de o silêncio ser interpretado como renúncia presumida". (Ressalte-se que o gestor do contrato
deverá averiguar se não existe índice tal índice e, somente subsidiariamente, poderão ser utilizados os
índices gerais sugeridos na redação retro, conforme artigo 44 da Lei Estadual n.º 17.928/2012.)", em
atenção ao artigo 40, inciso XI da Lei n.º 8.666/93 e entendimento do Tribunal de Contas da União.

13.3 – Os reajustes sucessivos terão por base o termo final do período contemplado pelo reajuste anterior.

13.4 – O Contratado só fará jus a qualquer reajuste na constância da vigência contratual.

13.5 – Haverá preclusão lógica do direito ao reajustamento nos casos em que a contratada firmar termo
aditivo de dilação de prazo de vigência, com a manutenção dos preços praticados, quando já houver
decorrido o período anual referente ao reajuste e mesmo que ainda não consumado o prazo de 60
(sessenta) dias previsto no item 13.2.

 

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
14.1 - A recusa do adjudicatário em assinar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo
estabelecido pela CONTRATANTE, bem como o atraso e a inexecução parcial ou total do objeto deste
Pregão, caracterizarão o descumprimento da obrigação assumida, permitindo a Administração à aplicação
das sanções previstas no Art. 7.º, da Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, que profere o
impedimento de licitar e contratar com a União, Estados ou Municípios Brasileiros, pelo prazo de 05
(cinco) anos.

14.1.1 - As sanções previstas nesta Cláusula poderão ser aplicadas cumulativamente, de acordo com a
gravidade do descumprimento, facultada ampla defesa à CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, a contar da intimação do ato.

 

15 - DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES
15.1 - As sanções de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração poderão ser
também aplicadas àqueles que:

15.2 - Retardarem a execução do pregão;

15.3 - Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração;

15.4 - Fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal.

 

16- DOS PRAZOS
16.1 – O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato
realizada pelo(a) Procurador(a)-Chefe da Procuradoria Setorial  e eficácia a partir de sua publicação no
Diário Oficial do Estado de Goiás.

16.2 - A adjudicatária deverá no prazo de 05 (cinco) dias corridos contados da data da convocação,
comparecer à Gerência Financeira – SECAMI, para dar o aceite na Nota de Empenho e/ou para assinar
eletronicamente o contrato pelo sistema SEI/GO.

16.3 - A declaração da validade da proposta será de no mínimo 90 (noventa) dias, a contar da data
da sessão deste Pregão Eletrônico. Caso não apresente prazo de validade será este considerado.



16.4 - O pagamento será efetuado mensalmente, em até 30 (trinta) dias, a contar da data do
recebimento definitivo dos serviços prestados e aprovados os termos das Notas Fiscais. Será
efetivado por meio de crédito em conta corrente aberta preferencialmente na “Caixa Econômica
Federal”, em atenção ao disposto no art. 4º da Lei nº 18.364, de 10 de janeiro de 2014.
 

17 - OS RECURSOS FINANCEIROS PARA PAGAMENTO DO OBJETO SÃO
CLASSIFICADOS DA SEGUINTE FORMA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

 

Descrição
 

Código
 

Denominação

Unidade Orçamentária 1601 Gabinete do Secretário de Estado-Chefe da Cas Militar

Função 04 Administração

 

Sub-função

 

122

 

Administração Geral

 

Programa 4011 Manutenção e Conservação do Serviço Aéreo.

Ação 4011 Manutenção e Conservação do Serviço Aéreo.

Grupo de Despesa 03
Outras Despesas Correntes

 

Fonte de Recurso 100 Receitas Ordinárias.

18 – DAS OBRIGAÇÕES
18.1 – DA EMPRESA VENCEDORA
18.1.1 – A vencedora, se obriga a cumprir todas as exigências mínimas deste Edital e entregar os
objetos/serviços, de primeira qualidade, atendendo as condições e quantidades estipuladas.

18.1.2 – Será de responsabilidade da vencedora, todas as despesas em sua totalidade, e ainda as com
tributos fiscais trabalhistas e sociais, que incidam ou venha a incidir, diretamente e indiretamente sobre o
objeto adjudicado.

18.2 – DO CONTRATANTE
18.2.1 – Fiscalizar e inspecionará os serviços prestados e as substituições de peças, podendo rejeitá-lo,
quando este não atender ao definido.

18.2.2 - Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da Contratada, após a efetiva
prestação dos serviços e emissão do Termo de Recebimento Definitivo pela SECAMI.

18.2.3 - Fornecer a qualquer tempo e com o máximo de presteza, mediante solicitação escrita do
fornecedor, para que ele possa cumprir as suas obrigações, informações adicionais, dirimir dúvidas e
orientá-lo em todos os casos omissos, se ocorrer, desde que dentro das condições estabelecidas na
aquisição.

 

19 – DA CONVOCAÇÃO DO VENCEDOR
19.1 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante que tiver apresentado a



proposta vencedora classificada e habilitada, será convocado para retirar a Nota de Empenho ou outro
instrumento equivalente (Contrato), no prazo estipulado no item 17 deste Edital.

19.1.1 – O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para habilitação
para dar o aceite na Nota de Empenho ou firmar outro documento equivalente (contrato).

19.1.2 - Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da retirada da Nota de Empenho ou
assinatura do contrato, ou recuse-se a assiná-lo, serão convocados os licitantes remanescentes, observada a
ordem de classificação, para celebrar o contrato.

19.2 - O representante legal do licitante que tiver apresentado a proposta vencedora deverá retirar a Nota
de Empenho, dentro das formalidades e do prazo estipulado no item 17 deste Edital, a contar do
recebimento da comunicação, através de Fax, Correio ou e-mail.

19.3 – Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do contrato ou instrumento
equivalente, decorrentes desta licitação, somente será analisada se apresentada antes do decurso do prazo
para tal e devidamente fundamentada. O prazo para adoção das providencias visando à prorrogação do
prazo contratual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, conforme preconiza o art. 52, X da Lei
Estadual n° 17.928/2012.

 

20 - DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 - Este edital e seus anexos deverão ser lidos e interpretados na íntegra. Após o registro da proposta
no sistema, não serão aceitas alegações de desconhecimento.

20.2 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior em qualquer fase do julgamento promover
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a aferição do ofertado, bem
como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados a fundamentar as
decisões.

20.3 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, decorrente de
fato superveniente devidamente comprovada, ou anulada, em todo ou em parte, por ilegalidade de ofício
ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente comprovado.

20.4 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais
observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação vigente e não
comprometa a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligência destinada a esclarecer ou a
complementar a instrução do processo.

20.5 - Caberá à empresa credenciada acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

20.6 - Qualquer cidadão ou licitante poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o
ato convocatório em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública
do pregão.
20.6.1 - Os pedidos de esclarecimentos poderão ser solicitados via fax ou e-mail, sendo que deverá ser
confirmado o recebimento do documento ou arquivo através do telefone (62) 3201-5901 com o pregoeiro
ou algum membro da equipe de apoio.

20.7 - Os atos de impugnação do certame serão formulados por escrito e deverão ser protocolados
na SEÇÃO DE LICITAÇÕES, no endereço do rodapé, e deverá ainda, estar acompanhada do
estatuto social da empresa, quando o sócio ou proprietário ser o portador do ato protocolar, e de
instrumento de procuração pública ou particular, com firma reconhecida, do representante legal
da empresa, da qual constem poderes específicos para os atos do referido tema ao procurador
portador, se este for o protocolador do ato.
20.7.1 - Caberá ao pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a
impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.



20.7.2 - Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para
realização do certame.

20.8 - A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente, implicará na
tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas foram consideradas suficientes.

20.9 – A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos serão contados da seguinte forma:
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Os prazos só iniciam e vencem em dias de
expediente da SECAMI.

20.10 – A critério da SECAMI, o quantitativo poderá sofrer acréscimo ou supressão até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, desde que o pedido de acréscimo ou supressão
ocorra em data anterior ao cumprimento integral deste e antes de efetuado o pagamento.

20.11 – A rescisão das obrigações decorrentes do presente Pregão se processará de acordo com o que
estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei nº. 8.666/93.

20.12 – Informações complementares que visam obter esclarecimentos sobre a presente licitação serão
prestadas pelo Pregoeiro, de segunda à sexta-feira, em horário de expediente, pelo telefone (62) 3201-
5901.

20.13 – Maiores informações sobre as especificações dos objetos licitados poderão ser obtidas com o Sr.
Rafael de Almeida Bispo, 1º TEN QOPM, pelo telefone (62) 3201-6988, em horário comercial.

20.14 – Em razão da criação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI!, que é um sistema de gestão de
informações, processos administrativos e documentos eletrônicos que possibilitam a produção, edição,
assinatura, trâmite e andamento de documentos no âmbito do Poder Executivo do Estado de Goiás, a
vencedora, se obriga, a se cadastrar no SEI! para ter acesso a processos e documentos disponibilizados
pela SECAMI para serem assinados digitalmente.

20.14.1 – Para ter acesso ao SEI!, a vencedora irá se cadastrar através do
endereço http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php, como Usuário Externo, conforme as orientações
descritas no site. Demais dúvidas poderão ser tratadas através do número de telefone (62) 3201 5723 /
3201 5727 ou ainda pelo e-mail sei@segplan.go.gov.br.

 

21 - DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO
As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitação, chamamento público ou procedimento congênere, serão submetidas à tentativa
de conciliação ou mediação no âmbito da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da
Administração Estadual (CCMA), na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018.

 

22 -  DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA
Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitação, chamamento público ou
procedimento congênere, acaso não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante aos
direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro
de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu
julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os árbitros e
renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos,
consoante instrumento em Anexo.”

 

23- INTEGRA O PRESENTE EDITAL:
23.1 – Anexo I – Termo de Referência.

http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php


23.2 – Anexo II – Modelo da proposta.

23.3 – Anexo III – Minuta do Contrato.

 

Goiânia-Go, aos 20 dias do mês de setembro de 2019.

 

 

Fernando de Lima Duarte 2º Ten QOCBM
Pregoeiro da SECAMI

 

 

 

 

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

 

 

1. OBJETO  
Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇO DE MANUTENÇÃO
AERONÁUTICA em Aeronaves de Asas Fixas com o objetivo de manter a AERONAVE SENECA
PA34 220T PIPER prefixo PR-EGM, AERONAVE SENECA PA34 220T PIPER prefixo PR-
EGO, AERONAVE KING AIR C90 GT BEECH AIRCRAFT prefixo PR-GEG e AERONAVE
KING AIR BE350 BEECH AIRCRAFT prefixo PT-WTW , conforme condições, especificações,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos, especificamente no termo de referência.  

A licitação será dividida em lotes, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao
licitante a participação em quantos lotes forem de seu interesse, sagrando-se vencedor o licitante que
ofertar o MENOR PREÇO POR LOTE.  
 

2. JUSTIFICATIVA
Em atendimento às disposições constantes do Decreto nº 8.013/2013, que dispõe o transporte aéreo, no
País, de autoridades públicas em aeronaves da Superintendência do Serviço Aéreo da Secretaria de
Estado da Casa Militar, esclarecemos que, conforme estabelece no referido decreto, cabe a
Superintendência do Serviço Aéreo administrar e proporcionar os meios de transportes aéreos e terrestres
ao Governador do Estado, Vice-Governador e suas esposas, e às demais autoridades públicas do Estado,
observando as normas regulamentares específicas. 

A Superintendência do Serviço Aéreo tem a incumbência de manutenir uma frota de 04 (quatro)
aeronaves de asa fixa e 01 (uma) aeronave de asa rotativa. O planejamento dessa manutenção é feito de
maneira a permitir a disponibilidade e operacionalidade de 80% (oitenta por cento) das aeronaves
disponíveis para serem empregadas imediatamente conforme normativo legal. 

Para atingimento dessa meta, faz-se necessário o planejamento da manutenção das aeronaves,
programando as operações de emprego e operações de manutenção, de modo a tornar tangível o alcance



da economia dos meios e a racionalização do seu uso.

 Apesar da necessidade imprescindível de mantermos sempre aeronaves em condições de uso, salientamos
que a paralisação das atividades aéreas dessa Superintendência pela inexistência de um fluxo correto de
manutenção e inspeções, implica diretamente na perda operacional no vetor aéreo, imprescindível para as
ações que o alto poder executivo do estado demanda em suas ações.

Face a importância do uso de aeronaves de asas fixas devido sua grande empregabilidade, torna-se
necessária a contratação de serviços de manutenção e peças, com vistas a garantir o emprego oportuno e
eficiente dos aviões descritos.  

A manutenção da aeronave demanda a adequação às exigências dos Regulamentos Brasileiros de
Homologação Aeronáutica - RBHA nº 43 (Procedimentos e Pessoas Habilitadas para realizar a
manutenção) e RBHA nº 145 (Instalações e Ferramental mínimo para homologação de Oficina
Aeronáutica). Ainda sobre as Regras Gerais de Operação para Aeronaves Civis - RBHA 91, estabelece
no item 91.7 (a) que "nenhuma pessoa pode operar uma aeronave civil, a menos que ela esteja em
condições aeronavegáveis". E a Subparte "E" do RBHA 91 que trata da manutenção, manutenção
preventiva, modificações e reparos, estabelece no item 91.403 (a) que o "o proprietário ou o operador de
uma aeronave é primariamente o responsável pela conservação dessa aeronave em condições
aeronavegáveis".

Para sanar os desgastes naturais, ou aqueles ocorridos em virtude da fadiga de materiais, existem as
manutenções preventivas ou corretivas. Os diversos tipos de intervenções/manutenções do equipamento
são o conjunto de procedimentos destinados a conservar no tempo a aeronavegabilidade, a disponibilidade
e o desempenho da aeronave. 

Juntamente a estas manutenções também existe a necessidade de substituição de peças, componentes e
acessórios, sejam por trocas sistemáticas ou apenas para a correção de discrepâncias, mas que, o
fornecimento destes materiais será firmado após o devido processo licitatório. 

Outro fator a ser considerado é que toda aeronave deve estar em consonância com as normas vigentes no
país. 

 

CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA
CAPÍTULO III

Art. 70 (...)

§ 2° Todo explorador ou operador de aeronave deve executar ou fazer executar a manutenção de
aeronaves, motores, hélices e demais componentes, a fim de preservar as condições de segurança do
projeto aprovado.

§ 3° A autoridade aeronáutica cancelará o certificado de aeronavegabilidade se constatar a falta de
manutenção.

 

Para finalizar devemos sempre lembrar a relevância que é dada a segurança operacional de voo, tema este
que é responsabilidade não só dos tripulantes, como também, dos gestores de todo serviço aéreo.

 

 

CAPÍTULO III

Art. 87 A prevenção de acidentes aeronáuticos é da responsabilidade de todas as pessoas, naturais ou
jurídicas, envolvidas com a fabricação, manutenção, operação e circulação de aeronaves, bem assim com
as atividades de apoio da infra-estrutura aeronáutica no território brasileiro.

 



Logo, a Superintendência do Serviço Aéreo precisa estar em conformidade com a legislação aeronáutica
do país e com toda as normas de segurança de voo, mantendo sua aeronave aeronavegável e manutenida
de acordo com os manuais do fabricante do modelo por nós operado, procedendo de forma segura na
realização das inspeções e na substituição/utilização de materiais (peças, componentes e acessórios). 

A utilização de grupo se justifica pois os itens em questão são diretamente relacionados, ou seja, existe um
dependência do item 2 com a realização do serviço descrito no item 1, impossibilitando sua contratação
por empresas distintas.

 

3. OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 
 

Manter as aeronaves listadas na tabela abaixo em condições de aeronavegabilidade:

 

Lote Aeronave Especificação

01 01 AERONAVE Seneca PA34 220T PIPER  de prefixo PR-EGM; Ano de
fabricação 2006. Horas totais voadas: 1410 horas

02 02 AERONAVE Seneca PA34 220T PIPER  de prefixo PR-EGO; Ano de
fabricação 2006. Horas totais voadas: 1750 horas

03 03 AERONAVE King Air C90 GT BEECH AIRCRAFT  de prefixo PR-GEG;
Ano de fabricação 2006. Horas totais voadas: 2310 horas

04 04 AERONAVE King Air BE350 BEECH AIRCRAFT  de prefixo PT-WTW;
Ano de fabricação 1998. Horas totais voadas: 3500 horas

 

 

 

4. DO PERÍODO DE EXECUÇÃO

O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de publicação do extrato de contrato no
Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado por sucessivos períodos de 12 (doze) meses, com vistas
à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração, limitada a 60 (sessenta) meses,
conforme redação do inciso II, art. 57, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.

 

5. ESPECIFICAÇÃO DO BEM
Os serviços aludidos no presente Termo de Referência correspondem a qualquer atividade de inspeção.
Como o presente Termo tem por escopo a contratação do serviço de manutenção preventiva, corretiva
para as seguintes aeronaves:

a) AERONAVE SENECA PA34 220T PIPER prefixo PR-EGM;
b)AERONAVE SENECA PA34 220T PIPER prefixo PR-EGO;
c)AERONAVE KING AIR C90 GT BEECH AIRCRAFT prefixo PR-GEG;
d)AERONAVE KING AIR BE350 BEECH AIRCRAFT prefixo PT-WTW;
 



 

Para o melhor entendimento do presente, é importante esclarecer algumas definições para subsidiar o
entendimento da contratação, quanto as terminologias manutenção e manutenção preventiva.

 

Definições
MANUTENÇÃO significa qualquer atividade de inspeção, revisão, reparo, limpeza conservação ou
substituição de partes de uma aeronave e seus componentes.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA: é o conjunto das atividades programadas, geralmente repetitivas, que
permitem verificar e manter um determinado nível de funcionamento.

MANUTENÇÃO CORRETIVA: é o conjunto das operações executadas após a ocorrência de uma pane
ou de uma anomalia, permitindo restabelecer o nível de funcionamento inicial.

 

6.  DAS ESPECIFICAÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS
 

6.1 DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA
O serviço de manutenção aeronáutica compreende os seguintes serviços:

1. Manutenção de Campo;

2. Serviços programados de manutenção.

Tais serviços constam no Anexo B do termo de referência.

6.1.1. MANUTENÇÃO DE CAMPO
6.1.1.1. Os serviços de manutenção relacionados no referido Anexo B, as intervenções decorrentes de
discrepâncias apresentadas em operação, a aplicação de acessórios e a aplicação de qualquer boletim serão
efetuados de acordo com as normas e padrões da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC,
atendendo aos requisitos dos Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil – RBAC nº 43, 91 e 145, bem
como toda a legislação superveniente que for aplicável, incluindo as diretivas técnicas dos fabricantes das
aeronaves e dos motores.

6.1.1.2. A CONTRATANTE poderá acompanhar diretamente ou por intermédio de técnico formalmente
designado qualquer intervenção de manutenção nas aeronaves decorrente da execução do CONTRATO.

6.1.1.3. Toda e qualquer intervenção de manutenção decorrente da execução do CONTRATO, somente
ocorrerá após a apresentação de Ordem de Serviço, emitida pela CONTRATANTE.

6.1.1.4. Durante a execução da manutenção, a CONTRATADA deverá zelar pela integridade das
aeronaves, sob pena de ser responsabilizada por quaisquer danos ou perdas que as mesmas sofrerem.

6.1.1.5. Todos os itens CONSUMÍVEIS estarão inclusos nos orçamentos apresentados, não havendo
cobrança a parte.

6.1.1.6. Os prazos previstos para execução dos serviços poderão ser prorrogados, com a concordância da
CONTRATANTE, caso não haja disponibilidade de peças para a aplicação imediata, ou caso seja
encontrada alguma situação técnica que exija a prorrogação de prazo.

6.1.1.7. O custo relativo ao combustível necessário ao traslado das AERONAVES para o CENTRO DE
SERVIÇOS da CONTRATADA, quando estas forem realizar as INSPEÇÕES PROGRAMADAS que
não possam ser realizadas na sede da CONTRATANTE ou onde as AERONAVES estiverem, será
descontado da fatura da execução do serviço, quando a distância entre a Base da Contratada e o
Aeroporto Santa Genoveva for maior que 200 km medidos em linha reta.

6.1.1.8. O custo relativo ao item anterior será estimado tomando por base a distância, em linha reta, entre a



sede da CONTRATANTE e a localidade do CENTRO DE SERVIÇOS, a velocidade média e consumo
médio de cruzeiro da aeronave a sofrer manutenção e o preço do combustível para abastecimento das
AERONAVES da CONTRATANTE em Goiânia/GO. 

6.1.1.9. A CONTRATANTE informará os dados do item anterior à CONTRATADA, antes do início da
execução de qualquer serviço no CENTRO DE SERVIÇOS da CONTRATADA. 

6.1.1.10. O CONTROLE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO é o serviço de acompanhamento dos
componentes controlados, do controle do cumprimento das Diretivas Técnicas, das demais exigências
pertinentes à legislação vigente, da atualização mensal de todas as cadernetas das aeronaves e
controle/atualização das publicações técnicas, inclusive o diário de bordo na parte relativa à discrepâncias,
horas de célula, motor, ciclos e inspeções. O serviço de CTM realizado será apresentado mensalmente sob
a forma de relatórios computadorizados, apresentados em folha formato A4 impressas somente em um
verso e em mídia eletrônica planilhas formato .xls.

6.1.1.11. O serviço de CONTROLE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO está incluído no CUSTO das
manutenções, sendo parte integrante da MANUTENÇÃO AERONÁUTICA.

6.1.1.12. Os serviços eventuais são aqueles imprevisíveis quanto ao momento de sua necessidade e serão
pagos por evento. Serão remunerados na forma de Homem/Hora a ser medida no momento da execução
do serviço.

6.1.1.13.Tendo em vista o caráter eventual dos serviços não programados, sua execução deverá ser
precedida de expressa autorização da CONTRATANTE, após análise do SAEG, emitida em Ordem de
Serviço.

6.1.1.14. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá fornecer à CONTRATANTE o
acesso aos manuais de manutenção das aeronaves.

6.1.1.15. Durante a vigência do contrato, a CONTRATADA deverá manter atualizados:

1. As cartas de navegação das aeronaves, em formato digital;

2. Os database de navegação via GPS;

3. As informações de terreno (TAWS), caso a aeronave possua este equipamento instalado.

 

7 - DA SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS
7.1 É vedada a subcontratação de outra(s) empresa(s) para a prestação integral do objeto contratual.

7.2 Será permitida subcontratação de terceiros para prestação de serviços especializados que a
CONTRATADA não possa executar, por lhe faltar específica homologação da ANAC para tanto.

7.3 A subcontratação poderá abranger, nos limites do item abaixo, o envio e coleta de peças e
componentes que necessitem passar por serviços eventuais de manutenção.

7.4 O valor total das subcontratações previstas neste Termo de Referência está limitado a 30% (trinta por
cento) do valor referente a mão de obra do contrato. 

7.5 Antes de efetuar subcontratação de terceiros, no Brasil ou no Exterior, a CONTRATADA deverá
solicitar autorização específica da CONTRATANTE, apresentando, no ato, orçamento do serviço.

7.6  Antes de autorizar a subcontratação, a CONTRATANTE realizará pesquisa de mercado com
fornecedores distintos para avaliar a economicidade da subcontratação. Ao se encontrar orçamentos mais
vantajosos do ponto de vista financeiro ou ainda do ponto de vista de prazo de entrega, a
CONTRATANTE poderá, a seu critério, determinar o fornecedor do serviço a ser executado.

7.7 A CONTRATANTE recusará orçamentos em que forem verificados valores incompatíveis com os
praticados pelo mercado.

7.8 Os custos referentes ao transporte e seguro dos COMPONENTES que a CONTRATADA terá de



suportar para realizar o serviço por meio de subcontratação serão repassados à CONTRATANTE e
constarão da fatura dos serviços da CONTRATADA, que também deverá trazer anexo com os
comprovantes das referidas despesas.

7.9 Para faturamento dos serviços subcontratados, caso estes sejam realizados por empresa estrangeira,
será utilizada a conversão da moeda estrangeira para a moeda nacional, com base na sua cotação de
venda, referente ao dia anterior à data de emissão do orçamento pela CONTRATADA, conforme tabela
divulgada pelo Banco Central do Brasil – BACEN.

7.10 Se transcorrerem mais de 30 (trinta) dias entre a data de aprovação do orçamento e a data do
faturamento, sem que a CONTRATADA tenha dado causa a esse atraso, e nesse período houver uma
excessiva desvalorização ou valorização da moeda estrangeira frente à moeda nacional, a taxa de câmbio
constante do orçamento poderá sofrer revisão de modo a não prejudicar o equilíbrio econômico-financeiro
do contrato.

7.11 Os valores para emissão de nota de serviços subcontratados não podem superar 35% sobre a nota
fiscal de entrada do serviço.

 

8. DO FORNECIMENTO DE COMPONENTES
8.1 Todo      fornecimento     de    COMPONENTES     (peças,    materiais     e equipamentos),
necessários aos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AERONÁUTICA, objeto desse termo de referência
será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

8.2 A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE, 60 (sessenta) dias antes, a relação de
todas as peças, materiais e equipamentos, incluindo os Itens de Troca Sistemática, que serão necessários
para a execução de qualquer SERVIÇO PROGRAMADO DE MANUTENÇÃO.

8.3 A CONTRATADA será dispensada de cumprir o prazo disposto no item acima, se houver serviços
programados de manutenção a serem executados nos primeiros 70 (setenta dias) de vigência do
CONTRATO.

8.4 A CONTRATADA deverá submeter todo e qualquer orçamento de compra de partes e peças à
CONTRATANTE, que verificará os valores e emitirá aprovação para a compra.

8.5 Antes de autorizar a aquisição de COMPONENTES, a CONTRATANTE realizará pesquisa de
mercado com fornecedores distintos para avaliar a economicidade da compra. Ao se encontrar orçamentos
mais vantajosos do ponto de vista financeiro ou ainda do ponto de vista de prazo de entrega, a
CONTRATANTE poderá, a seu critério, determinar o fornecedor do COMPONENTE a ser adquirido.

 

9. LOCAÇÃO E REPAROS DE COMPONENTES
9.1 Caberá     à     CONTRATADA,     quando     solicitada,     apresentar     à CONTRATANTE,
alternativas de aquisição de COMPONENTES em caráter de aluguel, caso seja a opção mais adequada
para se evitar a indisponibilidade das aeronaves descritas neste Termo de Referência.

9.2 Caso exista a alternativa de aluguel, a CONTRATADA submeterá o orçamento à CONTRANTE e,
se for por este aprovado, a CONTRATADA responsabilizar-se-á como locatária perante o fornecedor, e
repassará à CONTRATANTE os custos decorrentes do contrato firmado com  o  locador, mediante as
devidas comprovações, observando-se as disposições da Cláusula Sétima deste Termo de Referência, por
se tratar de subcontratação.

9.3 O   serviço   de  reparo    de COMPONENTES, quando necessário e conveniente à
CONTRATANTE, será realizado na forma dos SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO, seja
de forma direta pela CONTRATADA, seja por subcontratação, por lhe faltar certificação específica, de
acordo com as regras estabelecidas nesse Termo de referência.

 



10. DA GARANTIA
10.1 A CONTRATADA emitirá, por ocasião do faturamento, certificado de garantia com validade de
180 (cento e oitenta) dias ou 100 (cem) horas de voo (o que ocorrer primeiro) dos serviços por ela
executados, independentemente do local de execução.

10.2 Todo e qualquer custo proveniente da administração da garantia, tais como fretes, impostos, serviços
de exclusão e reposição de materiais defeituosos, despesas com deslocamento de equipes, comunicação,
entre outros, será por conta e responsabilidade da CONTRATADA, sem qualquer ônus para a
CONTRATANTE.

10.3 A CONTRATADA responderá pela garantia dos:

a) Serviços executados pela CONTRATADA;

b) COMPONENTES adquiridos pela CONTRATADA;

c) Serviços SUBCONTRATADOS.

10.4 A garantia ofertada pela CONTRATADA à CONTRATANTE, com relação aos serviços
subcontratados, se dará nos mesmos prazos e condições fornecidas pela subcontratada, e que não podem
ser inferiores ao disposto no item 10.1.

10.5 Para serviços de pintura, na estrutura da aeronave, o prazo de garantia será o de 03 meses ou 100
horas de voo, o que ocorrer primeiro;

10.6 Para serviços subcontratados a Contratada deverá cobrir o prazo de garantia da prestadora do
serviço.

 

11 . LOCAL PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
11.1 A CONTRATADA deve considerar a cidade de Goiânia/GO como a principal Base de Operações
do Serviço Aéreo do Estado de Goiás – SAEG;

11.2 Para as aeronaves Sêneca, as manutenções programadas de 50 horas e de 100 horas deverão ser
cumpridas na base do SAEG. As demais manutenções programadas deverão ser atendidas na base da
CONTRATADA.

11.3 Para as aeronaves King Air, todas as manutenções programadas deverão ser executadas na base da
CONTRATADA.

11.4 Os serviços eventuais de manutenção em campo e para os casos de AOG, o atendimento deverá se
dar no local em que estiver a aeronave.

 

12 . ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

12.1 As especificações técnicas previstas para a realização dos SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
AERONÁUTICA estão descritas neste Termo de Referência.

 

13. DOS PRAZOS
 

13.1 A CONTRATADA deverá fornecer o Relatório de Discrepâncias, com o respectivo orçamento,
para realização do serviço de manutenção corretiva, a partir de sua análise.

13.2 O SAEG terá prazo máximo contratual de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento para emitir
parecer técnico aprovando ou rejeitando o orçamento apresentado pela CONTRATADA.

13.3 A CONTRATADA terá prazo máximo contratual de 04 (quatro) dias corridos, a contar do



recebimento da solicitação do SAEG, para apresentar no local situado no Território Nacional onde a
aeronave estiver, pessoal e equipamentos adequados à intervenção de manutenção exigida, desde que
previamente autorizadas pela ANAC, ou justificar a impossibilidade de cumprimento do prazo acima.

13.4 O fiscal do contrato terá prazo máximo contratual de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento
dos serviços, para atestar as Notas Fiscais (Faturas) e enviá-las ao órgão competente da
CONTRATANTE para fins de liquidação e pagamento. 

13.5 Os prazos para as Inspeções Horárias de Célula e Motor Programadas, maiores ou iguais a 100 (cem)
horas, serão os seguintes:

    13.5.1               Para as aeronaves PA34-220T Piper Seneca:

1. Inspeções horárias de 100 (cem) horas serão efetuadas no prazo de 10 (dez) dias corridos;

2. Inspeções horárias de 500 (quinhentas) horas serão efetuadas no prazo de 20 (vinte) dias corridos;

3. Inspeções horárias de 1000 (mil) horas serão efetuadas no prazo de 30 (trinta) dias corridos.

   13.5.2.               Para as aeronaves Beechcraft King Air:

1. Fases isoladas serão executadas no prazo de 10 (dez) dias corridos. Ao se agrupar fases, somar-se-
ão os prazos das mesmas;

 

13.6 O prazo máximo para atendimento/início de solicitações para inspeções programadas deverá ser de
05 (cinco) dias.

13.7 O prazo para realização de Inspeção Anual de Manutenção - IAM deverá ser de 3 (três) dias úteis.

13.8 Caso, em virtude de condição excepcional, a Contratada verifique que extrapolará os prazos
informados acima, deverá apresentar, em até 02 (dois) dias úteis, relatório fundamentado, informando a
Contratante dos motivos do atraso, solicitando prazo suplementar que será estabelecido entre a Contratada
e o Fiscal do Contrato.

13.9 O prazo máximo para início do atendimento de solicitação para manutenções não programadas
(AOG), deverá ser de no máximo 04 (quatro) dias uteis;

13.10Após o término de prestação do serviço, a aeronave será recebida e conferida pelo Fiscal do
Contrato ou por técnico designado, para certificar a correta realização do serviço;

 

14 . METODOLOGIA EMPREGADA E ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O PERÍODO
CONTRATUAL
14.1 SERVIÇOS
 

A atividade básica e precípua da Superintendência do Serviço Aéreo da Casa Militar - SAEG envolve a
operação diuturna de aeronave, dadas suas características de serviço público essencial; portanto, o
investimento em manutenções preventivas, corretivas e reparos é pequeno se comparado aos inúmeros
benefícios que traz à sociedade.

Essa operação diuturna deve ser acompanhada de manutenções contínuas das aeronaves (IAC 3108 e
RBAC 145), as quais abrangem:

1. Inspeções que ocorrem periodicamente: levando-se em conta número de horas voadas pela
aeronave. Ex.: inspeção de fases I, II, III e IV (200, 400, 600 e 800 horas), mais boletins
mandatários a serem cumpridos, etc;

2. Inspeções Calendáricas: que são as que ocorrem independentemente do número de horas voadas,



ou seja, ocorrem pelo próprio decorrer de tempo;

3. Inspeções Anuais de Manutenção (IAM): que ocorrem anualmente, independentemente do
número de horas voadas, as quais são obrigatórias para fins de renovação da IAM (Inspeção Anual
de Manutenção), documento obrigatório para permissão de voo das aeronaves.

4. Qualquer manutenção não programada resultante de um evento não previsível, que pode incluir
correção de discrepâncias. O reparo significa a restituição da aeronave e/ou de seus componentes à
situação aeronavegável, após a eliminação de defeitos ou danos, inclusive os causados por
acidentes/incidentes.

Os serviços de manutenção são considerados pelo valor do homem/hora, onde “Homem/Hora”
corresponde ao tempo de 01 hora de serviço despendido por 01(um) técnico habilitado para executar os
serviços de manutenção especificados nos Programas e Manuais de Manutenção dos Fabricantes dos
Aviões ou dos seus Componentes, incluindo o uso de ferramental e equipamentos específicos; ou ainda,
outro serviço obrigatório a fim de se manter a Aeronavegabilidade das aeronaves, tudo de acordo com os
RBAC (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) da ANAC.

Com base no exigido pelo Plano de Manutenção do Fabricante de cada aeronave e em conformidade com
a demanda reprimida (solicitações de emprego dos aviões negados por falta de disponibilidade de
aeronave), bem como com o número de horas voadas que o SAEG tem realizado com aeronaves de Asa
Fixa, foi estimado que a aeronave voará, em média, 200 horas por ano.
Levando-se em consideração a hora atual da aeronave, aplicou-se o estimado de horas a serem voadas aos
seus planos de manutenção. Assim chegou-se ao estimado de vezes que serão realizados os serviços nos
componentes instalados na aeronave, motor e hélice, tendo como referência os tempos limites para revisão
ou inspeção e vida limite, e cujas periodicidades sejam calendáricas, horários, ciclos, números de pouso
ou qualquer outro referencial de controle estabelecido nos Manuais, Boletins de Serviço, Boletins de
Informação, Cartas de Serviços ou qualquer outro documento emitido pelos fabricantes de aeronaves,
motores, hélice ou componentes, conforme aplicável.

Isto fez com que o planejamento e previsão orçamentária fossem baseados na expertize dos técnicos
do SAEG, dos mecânicos e das oficinas que prestaram serviço nestas aeronaves.
 

14.2 PEÇAS
 

Para a estimativa de peças e materiais, a metodologia empregada foi baseada na experiência dos contratos
anteriores e do que se pesquisou nas diversas empresas. Chegou-se então, à quantidade de homem-hora
que se gasta para a execução de cada serviço previsto e a uma estimativa de custo de peças e materiais a
serem aplicados.

Cabe lembrar que a grande maioria das peças desta aeronave são on condition, ou seja, são analisadas
pelo seu estado de conservação, condições de uso e atendimento das medidas estabelecidas para a
permanência em operação.

Outro ponto levantado foram os reparos ocorridos em equipamentos e sistemas que apresentaram defeitos
de funcionamento antes de atingirem o prazo previsto para revisão ou substituição.

Nesse sentido, importante salientar que o valor exato de cada peça depende de consultas e pesquisas no
mercado internacional, tendo como referência o price list do fabricante do avião.

O elevado número de peças que compõe uma aeronave, a orientação on condition do fabricante, a
dificuldade real em se conseguir uma pesquisa de preços mais atual e a imprevisibilidade do quê e quando
uma peça vai ser trocada, são os fatores que ratificam a necessidade de se firmar um contrato com
fornecimento de peças e materiais da maneira aqui proposta.

Quanto aos materiais, há que se observar, por exemplo, que muitos serviços utilizam pequenas
quantidades de material, os quais se adquiridos pela SAEG poderiam se desperdiçados, uma vez que são



vendidos em quantidades mínimas e que se não forem utilizados por completo, acabam se deteriorando.
Por exemplo, um reparo de pintura, onde se utilizaria, além de lixa, fundo, estopa, verniz, solventes e uma
pequena quantidade de tinta, teríamos que desenvolver todo um processo de aquisição, manter a aeronave
parada e após o reparo, estocar a sobra desses materiais, o que infalivelmente se deterioraria até o próximo
uso.

 

14.3 MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA
 

Além das manutenções contínuas das aeronaves (periódicas, calendárias e anuais), ocorrem as
manutenções não programadas, que são serviços de manutenção prestados nas aeronaves que apresentem
algum problema ou variação dos parâmetros normais de operação, detectados durante as inspeções
normais, durante os pré-voos realizados pelos mecânicos ou, durante o voo, através de reporte dos pilotos.
Essas discrepâncias são imprevisíveis, dadas às condições de operação de cada aeronave, condições
climáticas, variação na qualidade dos materiais, além da vida útil das peças e fuzelagem.

Por meio da experiência observada nos últimos anos de contrato de manutenção se verificou uma media
de 33% do valor gasto em manutenção para reparos em discrepâncias na aeronave.

Dessa forma, estima-se que cerca de 33% dos gastos serão realizados com eventos não previstos pelo
fabricante; com componentes que o fabricante considera a troca on condition, ou seja, pelo seu estado de
conservação, condições de uso e atendimento das medidas estabelecidas para a permanência em operação
e com, equipamentos e sistemas que apresentarão defeitos de funcionamento antes de atingirem o prazo
previsto para revisão ou substituição.

 

15. RESUMO QUANTITATIVO DE HOMEM-HORA E CUSTOS ESTIMADOS DE PEÇAS E
MATERIAIS
 

15.1  PEÇAS E MATERIAIS:
 

Quando das inspeções, revisões, aferições e testes é comum haver a necessidade de substituição de peças,
componentes e acessórios, devido ao desgaste pela utilização normal e/ou pela ocorrência de eventos
imprevisíveis. As peças das aeronaves são, em sua maioria, importadas e cotadas na moeda americana
(US$) pelo seu fabricante.

Atualmente os fabricantes de aviões e equipamentos disponibilizam sua lista de preços a oficinas de
manutenção através de sítios na internet onde estas, com seu devido cadastro, acessam a disponibilidade
de estoque e o valor dos componentes aeronáuticos pesquisados. Sendo assim, todas as peças a serem
aplicadas nos serviços de manutenção serão rastreáveis ao fabricante original a fim de se garantir a
qualidade dos mesmos.

Diante disso foi realizada estimativa de custo de peças e materiais a serem aplicadas nas aeronaves que
serão fornecidas pela oficina contratada, cujo orçamento deverá ser composto do valor de compra do
componente no fabricante, acrescido de custos de serviço, como frete, seguro, capatazia, transporte;
encargos e tributos de importação, de acordo com as alíquotas em vigor e que são incidentes sobre cada
peça importada, etc, limitadas ao Mark Up total de 40% (quarenta por cento) do valor da peça em dólar
americano (US$).

Cumpre esclarecer que os fabricantes dos aviões, por questões comercias, disponibiliza sua tabela de
preços de peças apenas aos seus distribuidores cadastrados e não se tem acesso por meio físico ou através
de mídia. É disponibilizado apenas por meio digital para as empresas nacionais cadastradas e sobre as
peças praticam o denominado Mark Up.

Mark Up é um índice aplicado pelo mercado de manutenção aeronáutica nacional que incide sobre as



peças de aviões vendidas pelo fabricante no exterior para a formação do preço de venda, que consiste
basicamente em somar-se ao custo unitário da peça uma margem que seja suficiente para cobrir todos os
custos, despesas e impostos e no final gerar um lucro na venda para manter a empresa ativa.

Assim, a fim de a Administração delimitar seus custos, antes da aprovação da despesa, a empresa
contratada deverá enviar para o SAEG o orçamento da(s) peça(s), constando o valor em dólar americano
(US$), apresentado cópia tela do sistema de vendas das peças do fabricante. A Contratante fiscalizará e
convalidará o(s) valor (es) apresentado(s), após realização de pesquisa de preço. Após convalidação, a
Contratante encaminhará autorização expressa para aplicação das peças no serviço pretendido.

Assim, a contratada cobrará para as peças e componentes utilizados nos serviços, objeto do contrato, o
valor da Tabela de Preços do Fabricante vigente neste Contrato, de forma individualizada, determinada,
quantificada e convertido o valor do Dólar em Real ao câmbio do dia anterior à cada faturamento (PTAX-
BC), com base na sua cotação de venda, acrescido dos custos incidentes, limitados ao índice de 40% do
valor da peça em dólar americano (US$).

Dessa forma, pretende-se que a empresa vencedora do presente certame, apresente o menor preço de mão-
de-obra. Sobre as peças será aplicado o menor percentual de valor aplicado ao preço original da peça no
fornecedor estrangeiro, limitados ao Mark Up total de 40% (quarenta por cento) do valor desta em seu
país de origem, percentual mínimo obtido em levantamento formal, através de orçamentos em anexo,
junto às empresas de manutenção que possuem contratos com outros órgãos públicos e empresas privadas.

 

15.2 DA "TROCA STANDARD"
 

Na eventualidade de algum componente necessitar ser submetido à revisão cuja previsão de retorno seja
muito grande ou, cujo valor justifique, com o intuito de não diminuir o índice de disponibilidade da frota,
poderá se proceder à “Troca Standard”, termo amplamente conhecido e praticado na aviação mundial.

A “Troca Standard” é a substituição deste componente por uma peça, nova ou revisada, disponível para
pronta entrega, submetendo-se aos mesmos procedimentos de aprovação de orçamento específico para
esta finalidade. A diferença da “Troca Standard” com a substituição de peças é que esta última ocorre
quando as peças não apresentam mais condições de uso ou recuperação. No caso da “Troca Standard”, a
peça substituída pode ainda ser reutilizada desde que submetida a uma revisão. O elevado custo-benefício
deste procedimento o justifica, pelas seguintes razões:

a. Suprime-se a etapa de revisão do componente;

b. Diminui-se substancialmente o tempo da aeronave fora de operação;

c. Revisar a peça tem aproximadamente o mesmo custo da “Troca Standard”;

d. A garantia do componente é a mesma que teria se submetido a uma revisão normal.

Logo, quando da revisão, reparo ou substituição de peças e componentes, após a avaliação dos custos
para tal serviço e instalação de um componente tecnologicamente mais moderno ou atualizado, desde que
o custo seja mais vantajoso para o Estado, poderá a Administração, após avaliação e aprovação do valor
do orçamento, optar pela Troca Standard.

 

 

16. ARGUMENTOS DE PESQUISA 
 

16.1 Desta feita, o valor estimado para a contratação, considerando os termos acima, é de R$268.750,00
(duzentos e sessenta e oito mil setecentos e cinquenta reais) para o Lote 01, R$268.750,00 (duzentos
e sessenta e oito mil setecentos e cinquenta reais) para o Lote 02, R$480.000,00 (quatrocentos e
oitenta mil reais) para o Lote 03, R$480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) para o Lote



04 conforme demonstrado abaixo, perfazendo um total de R$1.497.500,00 (um milhão, quatrocentos e
noventa e sete mil e quinhentos reais). Deve ser considerado como critério de julgamento o menor valor
para o homem/hora.

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS H/H

 

LoteDescrição Qtd. Vl. Unit. Médio Valor estimado para a contratação

01

 

Manutenção (serviço)

SENECA PA34 - 220T 

1 h/h R$ 215,00 R$ 215,00

1000 h/hR$ 215.000,00 R$ 215.000,00

02
Manutenção (serviço)

SENECA PA34 - 220T 

1 h/h R$ 215,00 R$ 215,00

1000 h/hR$ 215.000,00 R$ 215.000,00

03
Manutenção (serviço)

KING AIR C90 GT

1 h/h R$ 320,00 R$ 320,00

1200 h/hR$ 384.000,00 R$ 384.000,00

04
Manutenção (serviço)

KING AIR BE350

1 h/h R$ 320,00 R$ 320,00

1200 h/hRS 384.000,00 R$ 384.000,00

 

ESTIMATIVA DE CUSTOS PEÇAS

Lote Descrição Vl. Médio Valor estimado para a contratação

01
Manutenção (serviço)

SENECA PA34 - 220T
R$ 53.750,00 R$ 53.750,00

02
Manutenção (serviço)

SENECA PA34 - 220T
R$ 53.750,00 R$ 53.750,00



03
Manutenção (serviço)

KING AIR C90 GT
R$ 96.000,00 R$ 96.000,00

04
Manutenção (serviço)

KING AIR BE350
R$ 96.000,00 R$ 96.000,00

 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS

LOTES  

Lote Descrição QTD Vl. Médio Valor estimado para a
contratação

VALOR
TOTAL

01

Manutenção
(serviço)

SENECA PA34 -
220T

1000
h/h R$ 215,00 R$ 215.000,00

R$ 268.750,00

Manutenção
(Peças)

SENECA PA34 -
220T

01 R$
53.750,00 R$ 53.750,00

02

Manutenção
(serviço)

SENECA PA34 -
220T

1000
h/h R$ 215,00 R$ 215.000,00

R$ 268.750,00

Manutenção
(Peças)

SENECA PA34 -
220T

01 R$
53.750,00 R$ 53.750,00

Manutenção
(serviço) 1200 R$ 320,00 R$ 384.000,00



03

KING AIR C90 GT
h/h R$ 320,00 R$ 384.000,00

R$ 480.000,00

Manutenção
(Peças)

KING AIR C90 GT
01 R$

96.000,00 R$ 96.000,00

04

Manutenção
(serviço)

KING AIR BE350

1200
h/h R$ 320,00 R$ 384.000,00

R$ 480.000,00

Manutenção
(Peças)

KING AIR BE350
01 R$

96.000,00 R$ 96.000,00

 

 

TOTAL

R$
1.497.500,00

 

17. DOS ITENS DE JULGAMENTO
17.1 Para definição do item de julgamento temos que o valor do lote do contrato seguirá a seguinte
fórmula: 

(A x B) + C = valor lote, onde,

“A” é a quantidade fixa de 1.000 (um mil) homens/hora necessárias para a manutenção dos  Lotes 01 e
02 em um ano.

“A” é a quantidade fixa de 1.200 (um mil e duzentos) homens/hora necessárias para a manutenção
dos Lotes 03 e 04 em um ano.

“B” é o valor do homem/hora aplicado pela empresa para o serviço de manutenção, ou seja, é o valor que
determinará a empresa vencedora.

“C” é o valor fixo disponível para gastos com peças e materiais, no valor de R$ 53.750,00 (cinquenta e
três mil setecentos e cinquenta reais) para os Lotes 01 e 02.
“C” é o valor fixo disponível para gastos com peças e materiais, no valor de R$ 96.000,00 (noventa e seis
mil reais)  para os Lotes 03 e 04.
18. DAS CERTIFICAÇÕES 
18.1 Para estar apta a participar do processo, a empresa a ser contratada deverá possuir e apresentar,
juntamente com a Proposta Comercial, o Certificado de Organização de Manutenção – COM, emitido
pela Agência Nacional de Aviação – ANAC, nos termos do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil -
RBAC 145, constando, como mínimo necessário, as categorias e classes especificados abaixo:

18.2 Categoria Célula;



18.3 Categoria Motor.

19. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

19.1 Constituem obrigações a serem obedecidas pela Contratada:

19.2 Atender às solicitações formais de prestação de serviço solicitadas pelo executor do contrato.
Entenda-se por comunicado formal: um telefonema, um e-mail, um relatório de discrepância, um ofício ou
outro meio qualquer que leve a contratada a tomar ciência da solicitação da contratante, desde que
enviado pelo representante da contratante ou seu preposto.

19.3 Arcar civil e criminalmente, por todo e qualquer dano ou prejuízo que cause à administração, por
ação ou omissão, em decorrência da execução ou da inexecução dos serviços, objeto deste Termo de
Referência, não cabendo à Administração, em hipótese alguma, responsabilidade por danos ou prejuízos
diretos e indiretos ou lucros cessantes decorrentes deste;

19.4 Cumprir com as obrigações de pagamento dos salários aos seus servidores e demais encargos
decorrentes do fornecimento.

19.5 Informar a Contratante, na pessoa do Fiscal do Contrato ou outrem por ele delegado, qualquer
discrepância na prestação do serviço, para que se decida pela autorização ou não da prestação do serviço,
conforme interesse/necessidade da Contratante, desde que não haja comprometimento da segurança de
voo e da aeronavegabilidade.

19.6 A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às expensas, no total
ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados.

19.7 Permitir o acompanhamento, durante a realização da inspeção das aeronaves do executor do
Contrato, e se for necessário, acompanhado de 01 (um) inspetor e/ou 01 (um) mecânico e/ou 01 (um)
piloto da Contratante, na sua sede ou aonde quer que ocorra a inspeção preventiva ou corretiva, visando
constatar o andamento dos trabalhos de manutenção.

19.8 Solicitar à Contratante autorização para subcontratação de serviços, de comunicação e navegação,
pintura, revisão/reparo/aferição de componentes, instrumentos e ferramentais, acessórios elétricos,
mecânicos, e eletrônicos da aeronave modelo das aeronaves, mediante apresentação de orçamento prévio,
no qual deverá conter quantidade de homem/hora e material estimado a ser gasto.

19.9 Responsabilidade integralmente da contratada, nos termos da legislação em vigor, tendo a contratada,
inclusive, a obrigação de emitir Nota Fiscal para o pagamento do serviço. Para efeito de efetivação de
pagamento dos serviços subcontratados admitidos neste subitem, a contratada obriga-se a apresentar sua
própria Nota Fiscal pelos serviços realizados, acompanhada de cópia da nota fiscal emitida pela empresa
subcontratada, ficando esclarecido que o CONTRATANTE não se responsabiliza por nenhum
compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros.

19.10 Apresentar até o quinto dia útil do mês subsequente, os comprovantes de recolhimento dos
encargos previdenciários, resultantes da execução do Contrato, comprovante do recolhimento dos
encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, conforme art. 71 da Lei 8.666/93.

19.11 Assegurar que não poderá cobrar qualquer taxa ou emolumento a título de handling (guarda de
material a ser instalado na aeronave) e de verificação de rastreabilidade dos materiais fornecidos pela
Contratante, contudo esses materiais só poderão ser aplicados na aeronave da Contratante se devidamente
acompanhados de documentação de rastreabilidade e caso estejam de acordo com as normas vigentes.

19.12 Apresentar, para analise e aprovação da Comissão de execução contratual, proposta de execução de
serviços com a quantidade de homem/hora trabalhada devidamente discriminada por inspeção e a
estimativa de prazo para realização.

19.13 Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, por sua culpa
ou dolo durante a prestação dos serviços.

19.14 Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, e comerciais, resultantes da execução



do contrato, tendo em vista que, o vínculo contratual não gera vínculo empregatício entre os empregados
da contratada e a SAEG.

19.15 Após as manutenções as aeronaves devem ser entregues limpas para o SAEG.

20. DA RESCISÃO
20.1 O presente contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos nos art. 77 e 78 e nas formas
estabelecidas no art. 79, todos da Lei n. 8.666/93 e suas alterações.

20.2 A rescisão, por algum dos motivos previstos na Lei n. 8.666/93 e suas alterações, não dará à
CONTRATADA direito a indenização a qualquer título, independentemente de interpelação judicial ou
extrajudicial.

20.3 A rescisão acarretará, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial por
parte da CONTRATANTE, a retenção dos créditos decorrentes deste contrato, limitada ao valor dos
prejuízos causados, além das sanções previstas neste ajuste, até a completa indenização dos danos.

20.4 Fica expressamente acordado que, em caso de rescisão, nenhuma remuneração será cabível, a não
ser o ressarcimento de despesas autorizadas pela CONTRATANTE e, comprovadamente realizadas pela
CONTRATADA, previstas no presente contrato.

20.5 Em caso de cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação da
CONTRATADA com outras empresas, caberá à CONTRATANTE decidir pela continuidade do
presente contrato.

20.6 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o
direito à prévia e ampla defesa.

20.7 O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos conforme o caso:

    20.7.1               Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

    20.7.2               Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

    20.7.3               Indenização e multas.

20.8 Em caso de subcontratação não autorizada, será aplicada multa de até 10% (dez por cento) do valor
do contrato. A reincidência por 1 vez de subcontratação não autorizada configurará inexecução parcial do
contrato e ensejará na rescisão unilateral do ajuste.

21 FISCALIZAÇÃO 
 

21.1 Serão designados para compor a comissão de execução do contrato, responsável
pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, conforme prevê o Art. 67 e 82 da Lei nº 8.666/93, nos
termos estabelecidos em Portaria, não eximindo, contudo, a contratada de eventuais responsabilidades não
apontadas no decurso da execução do contrato, os seguintes Servidores:

 

Função Posto Nome Matrícula

 

Superintendente

 

Maj
PM

Edson luis Souza Melo
Rocha   32.769

 



 

 

 

RAFAEL DE ALMEIDA BISPO – CAP PM
Autor do Termo de Referência

 
 

CELSO FARIA DE SOUZA - PERITO CRIMINAL
Autor do Termo de Referência

 
 

EDSON LUIS SOUZA MELO ROCHA - MAJ PM
Superintendente do Serviço Aéreo 

 
 
 
 

LUIZ CARLOS DE ALENCAR - CEL QOPM
Secretário-Chefe da Casa Militar

 

 

 

ANEXO A 
Descrição das aeronaves operadas pela SAEG:

 

LOTE MODELO ANO DE FABRICAÇÃOMARCA MATRICULA

01 SENECA PA34 - 220T 2006 PIPER AIRCRAFT PR-EGM

02 SENECA PA34 - 220T 2006 PIPER AIRCRAFT PR-EGO

03 KING AIR C90 GT 2006 BEECH AIRCRAFT PR-GEG

04 KING AIR BE350 1998 BEECH AIRCRAFT PT-WTW

 

 

 



Os serviços aludidos no presente Termo de Referência correspondem as atividades de prestação de
manutenção preventiva e reparos com fornecimento de peças e materiais, para as  AERONAVE
SENECA PA34 220T PIPER prefixo PR-EGM, AERONAVE SENECA PA34 220T PIPER
prefixo PR-EGO, AERONAVE KING AIR C90 GT BEECH AIRCRAFT prefixo PR-GEG
e AERONAVE KING AIR BE350 BEECH AIRCRAFT prefixo PT-WTW , com ferramental
próprio e técnicos habilitados com capacidade de efetuar revisão e reparos de célula, motores e hélices,
aplicação de boletins, Cartas e Diretrizes de Aeronavegabilidade e outros documentos mandatórios, pelo
fabricante ou autoridades aeronáuticas, a fim de cumprir inspeções por horas voadas e calendáricas, de
acordo com o requerido nos manuais dos fabricantes; efetuar reparos de discrepâncias; efetuar a Inspeção
Anual de Manutenção (IAM), através dos serviços, componentes (peças aeronáuticas), reparar, instalar e
homologar instrumentos e equipamentos necessários à navegação visual e por instrumentos; regularização
de documentação legal de acordo com as normas da ANAC (RBAC 145, IAC 3108 e outras) e demais
órgãos, atualização de documentação técnica da aeronave (Banco de dados de navegação e manuais de
bordo), fornecimento de manuais de manutenção digitais ou impressos para consulta da administração,
elaboração de LOA (Carta de Autorização de Voo PBN) e transporte terrestre da aeronave ou partes caso
necessário. de inspeção, revisão, reparo, limpeza, conservação, modernização ou substituição de partes de
uma aeronave e seus componentes e operações de preservação simples ou de pequena monta, assim como
a substituição de pequenas partes padronizadas, seguindo os padrões exigidos pela Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC), operados pela Superintendência do Serviço Aéreo.

 

ANEXO B
Descrição das previsões de inspeções e serviços de manutenção.

 

 

AERONAVE SENECA PA34 220T PIPER

MANUTENÇÃO REFERENCIA

 Insp. 50 Horas MM 05-20-00

 Insp. 100 Horas // 1 ano MM 05-20-00

 Insp. 200 Horas MM 05-30-00

 Insp. 300 Horas MM 05-30-00

 Insp. 500 Horas MM 05-30-00

 Insp. 600 Horas MM 05-30-00



 Insp. 800 Horas MM 05-30-00

 Insp. 1000 Horas MM 05-30-00

 Insp. 1800 Horas // 12 anosMM 05-30-00

 Insp. 2000 Horas // 7 anos MM 05-30-00

 Insp. 2400 Horas MM 05-30-00

 Insp. 30 Dias MM 05-30-00

 Insp. 90 Dias MM 05-30-00

 Insp. 04 Meses MM 05-30-00

 Insp. 06 Meses MM 05-30-00

 Insp. 01 Ano MM 05-30-00

 Insp. 01 Ano // 300 horas MM 05-30-00

 Insp. 02 Anos MM 05-30-00

 Insp. 03 Anos MM 05-30-00

 Insp. 04 Anos MM 05-30-00

 Insp. 05 Anos MM 05-30-00

 Insp. 06 Anos MM 05-30-00

 Insp. 07 Anos MM 05-30-00

 Insp. 08 Anos MM 05-30-00

 Insp. 10 Anos MM 05-30-00



 Insp. 12 Anos MM 05-30-00

Homem hora mecânico N/A

Execução de IAM N/A

Apêndice D N/A

 

 

AERONAVE KING AIR C90 GT BEECH AIRCRAFT

MANUTENÇÃO REFERENCIA

FASE 1 Capítulo 5

FASE 2 Capítulo 5

FASE 3 Capítulo 5

FASE 4 Capítulo 5

FASES 1 E 2 Capítulo 5

FASES 3 E 4 Capítulo 5

FASES 1, 2, 3 E 4 Capítulo 5

FASE INTERIM Capítulo 5

CPCP 200H / 1 ANO Capítulo 5

LUBR. 200H Capítulo 12

LUBR. 400H Capítulo 12

LUBR. 800H Capítulo 12



LUBR. 1200H Capítulo 12

LUBR. 1200H/5 ANOS Capítulo 12

LUBR. 1000 C/30 MESES Capítulo 12

LUBR. BARREL NUT Capítulo 12

Homem hora mecânico N/A

Execução de IAM N/A

Apêndice D N/A

 

AERONAVE KING AIR BE350 BEECH AIRCRAFT

MANUTENÇÃO REFERENCIA

FASE 1 Capítulo 5

FASE 2 Capítulo 5

FASE 3 Capítulo 5

FASE 4 Capítulo 5

FASES 1 E 2 Capítulo 5

FASES 3 E 4 Capítulo 5

FASES 1, 2, 3 E 4 Capítulo 5

FASE INTERIM Capítulo 5

CPCP 200H / 1 ANO Capítulo 5

LUBR. 200H Capítulo 12



LUBR. 400H Capítulo 12

LUBR. 800H Capítulo 12

LUBR. 1200H Capítulo 12

LUBR. 1200H/5 ANOS Capítulo 12

LUBR. 1000 C/30 MESES Capítulo 12

LUBR. BARREL NUT Capítulo 12

Homem hora mecânico N/A

Execução de IAM N/A

Apêndice D N/A

 

 

 

 

 

ANEXO II
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº 008  /2019 – SECAMI

Processo n.º 201900015001185

 

(A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado) Todos os campos são de
preenchimento obrigatório.

Razão Social:

CNPJ:



Endereço:

Telefone/Fax:

Banco: Caixa
Econômica Federal

Art. 4º da Lei Estadual nº
18.634/2014

Agência: (nome/n°): Conta Corrente:

Dados do Signatário – para assinatura do contrato

Nome: Cargo:

Nacionalidade: Identidade: CPF:

Item
Especificações
do
Produto/Marca

UnidadeQuantidade
Preço
Unitário COM
ICMS (R$)

Preço
Total COM
ICMS (R$)

Preço
Unitário SEM
ICMS (R$)

Preço
Total

SEM
ICMS (R$)

Valor Total da Proposta COM ICMS (por extenso):

Valor Total da Proposta SEM ICMS (por extenso):

Validade da proposta: 90 (noventa) dias.

Convênio ICMS? Sim – ( ) Não – ( )

- Informar, no que couber, a alíquota do ICMS.

- Declaro que nesta Proposta de Preços observou-se a aplicação do inciso XCI do artigo 6º do
Anexo IX do Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (RCTE), revigorado pelo
artigo 3º do Decreto Estadual n° 7.569/2012, que trata da isenção do ICMS nas operações e
prestação internas, relativas à aquisição de bem, mercadoria e serviço por órgãos da
Administração Pública Estadual, ficando mantido o crédito (Convênio ICMS 26/03).

- As empresas sediadas no Estado de Goiás, beneficiadas pelo art. 8º, inc. VIII do RCTE –
Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás (Decreto nº 4.852/1997), deverão
declarar-se beneficiárias deste dispositivo legal, devendo demonstrar na memória de cálculo da
desoneração do ICMS, o desconto equivalente ao seu benefício, o qual deverá ser
expressamente comprovado no momento da apresentação da proposta.

- Declaro que nesta Proposta de Preços estão inclusos todos os demais tributos, encargos
sociais e trabalhistas, custos e direitos indiretos, embalagens, seguro, frete e até o destino e



quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da
presente aquisição e/ou serviço e que estou de acordo com todas as normas pertinentes à
matéria.

          

 

ANEXO III
 

MINUTA CONTRATO Nº. ________ /2019

 

Contrato para prestação de serviços de MANUTENÇÃO AERONÁUTICA COM
FORNECIMENTO DE PEÇAS, que entre si celebram o Estado de Goiás, através da Secretaria
de Estado da Casa Militar e a empresa _________________________________________, nas
condições que se seguem.

 

 

O ESTADO DE GOIÁS, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pelo Chefe da
Procuradoria Setorial da Casa Militar, Dr. MARCELO BORGES PROTO DE OLIVEIRA, brasileiro,
advogado, OAB/GO nº 34.353, CPF nº 024.793.941-23, domicílio funcional no Palácio Pedro Ludovico
Teixeira, nº 400, 9° Andar, Setor Sul, Goiânia-GO, CEP: 74003-010, mediante delegação de
competência atribuída pelo art. 47 da Lei Complementar Estadual nº 58/2006, por intermédio
da SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR , inscrita no CNPJ nº 37.261.757/0001-49,
com sede na Rua 82 nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 9º Andar, Setor Sul, neste ato representado
por seu Titular, Sr. Cel QOPM LUIZ CARLOS DE ALENCAR, brasileiro, casado, militar, residente e
domiciliado em Goiânia, Goiás, portador da Carteira de Identidade nº 20.091, PMGO e CPF
391.426.701-59, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa ________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº _____________, com sede na ______________, Bairro ___________, Cep:
__________, neste ato, representada pelo(a) ______________, portador do CPF nº ___________ e
Carteira de Identidade nº _______, doravante denominada CONTRATADA, resolvem assinar o presente
instrumento contratual.: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
O presente contrato decorre do Pregão Eletrônico nº _____/2019, aberto em ____/_____/____, na forma
da Lei Estadual nº 17.928 de 27 de dezembro de 2012, do Decreto Estadual nº 7.468 de 20 de outubro de
2011, da Lei Federal nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993, da Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de
2002 e demais normas pertinentes à matéria, homologado pela Secretaria de Estado da Casa
Militar, conforme Termo de Homologação de ___/___/___ e Proposta de Preços, constante do
evento ________, tudo constante do processo administrativo nº 201900015001185, o qual faz parte do
presente contrato, independentemente de transcrição, regendo-o no que for omisso.

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviço de manutenção aeronáutica em aeronaves
de asas fixas com o objetivo de manter a aeronave aeronave SENECA PA34 220T PIPER PREFIXO



PR-EGM, aeronave SENECA PA34 220T PIPER PREFIXO PR-EGO, aeronave KING AIR C90 GT
beech aircraft prefixo PR-GEG e aeronave KING AIR BE350 BEECH AIRCRAFT prefixo PT-WTW,
conforme condições, especificações, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos,
especificamente no termo de referência  – Anexo I e demais anexos partes integrantes do edital.

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
 

QNTE MODELO ANO DE
FABRICAÇÃO        MARCA MATRICULA

01
SENECA
PA34 - 220T 
 

2006
 

PIPER
AIRCRAFT
 

PR-EGM
 

02 SENECA
PA34 - 220T 2006 PIPER

AIRCRAFT PR-EGO

03 KING AIR
C90 GT 2006 BEECH

AIRCRAFT PR-GEG

04 KING AIR
BE350 1998 BEECH

AIRCRAFT PT-WTW

     

 

4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
 

4.1. Para o fiel cumprimento deste ajuste a CONTRATADA obriga-se a executar os objetos de acordo
com as quantidades, descrições e critérios estabelecidos pela CONTRATANTE, mediante requisição
e/ou ordem de serviço emitida pelo setor requisitante e/ou gestor do contrato, obrigando-se ainda:

I) Cumprir os prazos estipulados, bem como os termos de sua proposta comercial;

II) Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução dos
serviços constantes do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições,
indenizações, vales-alimentação, vales-transportes e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas
pelo Governo;

III) Responder civilmente por eventuais danos provocados comissiva ou omissivamente decorrentes da
execução do contrato, por seus prepostos ou subcontratados.

IV) Executar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes do orçamento, devidamente
aprovado pela CONTRATANTE.

V) Prestar pronto atendimento às solicitações de serviços apresentadas pela CONTRATANTE.

VI) Garantir, na execução dos serviços, a utilização somente de peças e materiais genuínos e
equipamentos indicados pelo fabricante do helicóptero.

VII) Submeter à fiscalização da CONTRATANTE, quando solicitado, os serviços executados;

VIII) Refazer os serviços ou substituir peças, materiais e equipamentos considerados inadequados
pela CONTRATANTE;

IX) Cobrar os serviços e as peças conforme orçamento aprovado seguindo todas as condições descritas;



X) Efetuar a entrega de peças, materiais e equipamentos para reparo do helicóptero, nas dependências de
realização dos serviços, no prazo máximo de até 04 (quatro) dias úteis após a solicitação, para materiais
em estoque. Na impossibilidade de cumprir tal prazo, a CONTRATADA deverá justificar por escrito
a CONTRATANTE;

XI) Manter os funcionários e/ou prepostos devidamente uniformizados no local de trabalho, quando em
serviço, responsáveis pela guarda e segurança das aeronaves quando em base independente da presença
de servidor da CONTRATANTE;

XII) Responder pelos danos comprovadamente causados diretamente aos bens de propriedade
da CONTRATANTE, por sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços em apreço, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento
da CONTRATANTE.

XIII) Fornecer aos seus funcionários, conforme normas, os EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual)
necessários à execução dos serviços;

XIV) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta, no total ou em parte, o
patrimônio da CONTRATANTE em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da
execução ou de materiais empregados;

XV) Comunicar por escrito e circunstanciadamente ao gestor do contrato, qualquer anormalidade e prestar
os esclarecimentos julgados necessários;

XVI) Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que comprovadamente
praticada por seus funcionários,

XVII) Refazer os serviços que forem rejeitados, em igual prazo de execução, contado a partir da
comunicação, o qual poderá ser aumentado, com a concordância da CONTRATANTE, caso não haja
disponibilidade de peças para a aplicação imediata, desde que devidamente justificado
pela CONTRATADA;

XVIII) Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas inicialmente;

XIX) Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e
regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;

XX) Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação
correta e eficaz, mantendo constantemente comunicação bilateral com o gestor do contrato através dos
meios disponíveis.

XXI) Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços;

XXII) Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e/ou avarias comprovadamente causadas
por seus funcionários ou prepostos à CONTRATANTE ou a terceiros, desde que fique comprovada sua
responsabilidade, de acordo com art. 70 da Lei nº 8.666/93;

XXIII) Aceitar, a critério da SECM, acréscimo ou supressão de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, desde que o pedido de acréscimo ou supressão ocorra em data anterior ao
cumprimento integral deste e antes de efetuado o pagamento;

XXIV) Permanecer durante toda a vigência do Contrato em consonância com o que preveem as normas
relativas ao Sistema de Segurança de Voo e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos.

XXV) Os mecânicos que compõem a equipe técnica do Apoio Técnico Operacional, deverão prestar
serviços à CONTRATANTE, revezando-se de forma a garantir sempre o pronto atendimento às
aeronaves objeto deste Termo de Referência;

XXVI) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas ao
processo licitatório e respectivo Contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou
continência, e:



XXVII)Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação;

XXVIII) Aceitar que a Contratante se reserva ao direito de proceder em negociação com a Contratada
para redução dos valores dos serviços, bem como abatimentos nos preços cotados, sempre quando de
interesse da Administração, observadas as leis vigentes;

XXIX) Arcar com as despesas de deslocamento (aéreo ou viário), alimentação e hospedagem para a
tripulação da CONTRATANTE, quando houver necessidade de deslocamentos das aeronaves fora das
bases em Goiânia-Go, para serviços de manutenção a cargo da CONTRATADA, onde sejam realizados
voos de ensaio ou testes em geral, durante o período de realização dos serviços.

XXX) Apresentar apólice de seguro que cubra qualquer dano à aeronave, seus funcionários, e terceiros,
quando estiver sob sua responsabilidade durante os períodos em que estiver realizando qualquer serviço
previsto;

 

5. CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1 Efetuar o pagamento na data estipulada no contrato;

5.2 Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar seus serviços dentro das
normas do contrato;

5.3  Prestar informações e esclarecimentos pertinentes e necessários que venham a ser solicitados pelo
representante da Contratada;

5.4  Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com as obrigações assumidas pela
empresa Contratada, assegurando a boa prestação, e o bom desempenho dos serviços prestados;

5.5 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato."

 

6. CLÁUSULA SEXTA– DO PRAZO DE VIGÊNCIA
6.1. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da conferência de eficácia
pela Procurador do Estado, Chefe da Procuradoria Setorial, devendo ser seu extrato publicado no Diário
Oficial do Estado de Goiás, no prazo previsto no parágrafo único do artigo 61 da Lei n.º 8.666/93;

6.2 Este contrato poderá ser alterado, prorrogado ou rescindido nos termos da legislação vigente, mediante
aditamento contratual ou distrato.

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DO  VALOR
7.1. O valor total deste Contrato é de R$ _____________________(_____________________).

7.2. A despesa correrá conforme quadro abaixo e conforme Nota de Empenho nº ______, de
____/____/____, referente ao período de _________________________, no total de R$
_________________________(________________).

7.2.1 - No exercício seguinte, as despesas ocorrerão à conta de dotações orçamentárias próprias,
consignadas nos respectivos Orçamentos-Programas, ficando a CONTRATANTE obrigada a apresentar,
no início de cada exercício, a respectiva Nota de Empenho estimativa e, havendo necessidade, emitir Nota
de Empenho Complementar, respeitada a mesma classificação orçamentária.

 

DESCRIÇÃO CÓDIGO DENOMINAÇÃO

Unidade Orçamentária   

Função   



Subfunção   

Programa   

Ação   

Grupo de Despesa   

Elemento de Despesa   

Fonte de Recurso   

Realização   

 

7.3 – Nos preços acima, estão inclusos todos os impostos, seguros, despesas, custos e encargos devidos
em razão da execução deste contrato.

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DA FORMA DE PAGAMENTO
8.1.  A CONTRATADA deverá protocolar junto a CONTRATANTE Nota Fiscal/Fatura emitida em
favor do CNPJ.: ________________________ referente aos serviços prestados, mensalmente, solicitando
seu pagamento, o qual será efetuado em até 30 (trinta) dias contados da data de sua protocolização e será
efetivado por meio de crédito em conta corrente aberta preferencialmente na “Caixa Econômica Federal”,
em atenção ao disposto no art. 4º da Lei nº 18.364, de 10 de janeiro de 2014. A Nota Fiscal/Fatura tem
que estar devidamente atestada pelo responsável (área requisitante e/ou gestor do contrato), instrumento
indispensável para o processamento das faturas.

8.2. Para efetivação do pagamento, a contratada deverá apresentar, além da correspondente Nota
Fiscal/Fatura, manter todas as condições de habilitação exigidas pela Lei.

8.3. Caso a CONTRATADA não cumpra o disposto nos dois itens acima, a CONTRATANTE não
efetuará o pagamento, não incorrendo em qualquer cominação por atraso de pagamento até a
regularização do contratado.

8.4. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto perdurar pendência em relação à
parcela correspondente aos serviços prestados ou em virtude de penalidade ou inadimplência.

8.5. Nos preços estipulados estão incluídos todos os custos referentes à perfeita execução deste objeto tais
como: materiais, equipamentos, utensílios, fretes, seguros, impostos e taxas, encargos fiscais, trabalhistas,
leis sociais, previdenciárias, de segurança do trabalho ou quaisquer outros custos incidentes diretos ou
indiretos, mesmo não especificados e que sejam necessários à execução da prestação dos serviços,
inclusive benefícios, taxa de administração e lucro não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esses ou
qualquer outro título.

8.6. Sobre os valores das faturas não quitadas na data de seus respectivos vencimentos, incidirá juros
simples de 0,5% (meio por cento) a.m., “pro rata die”, desde que solicitado pela CONTRATADA.

 

9. CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE EM SENTIDO ESTRITO
9.1. – O preço ora definido neste instrumento contratual é fixo e irreajustável pelo período de 12 (doze)
meses contados da data da apresentação da última proposta comercial.

9.2 – A pedido da contratada, após o transcurso de 12 (doze) meses, a contar da data da proposta, o preço
poderá ser reajustado para manter o equilíbrio econômico-financeiro, aplicando-se o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor – INPC, ou na falta deste, será aplicado o Índice Nacional de Preços ao



Consumidor Amplo – IPCA, do mês anterior ao da expiração da vigência, no prazo de 60 dias, sob pena
de o silêncio ser interpretado como renúncia presumida". (Ressalte-se que o gestor do contrato deverá
averiguar se não existe índice tal índice e, somente subsidiariamente, poderão ser utilizados os índices
gerais sugeridos na redação retro, conforme artigo 44 da Lei Estadual n.º 17.928/2012.)", em atenção ao
artigo 40, inciso XI da Lei n.º 8.666/93 e entendimento do Tribunal de Contas da União.

9.4 – Os reajustes sucessivos terão por base o termo final do período contemplado pelo reajuste anterior.

9.5 – O Contratado só fará jus a qualquer reajuste na constância da vigência contratual.

9.6 – Haverá preclusão lógica do direito ao reajustamento nos casos em que a contratada firmar termo
aditivo de dilação de prazo de vigência, com a manutenção dos preços praticados, quando já houver
decorrido o período anual referente ao reajuste e mesmo que ainda não consumado o prazo de 60
(sessenta) dias previsto no item 9.2.

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA REVISÃO
10.1. O valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação, com vistas à manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato, na forma do inciso II, alínea “d”, do art. 65 da Lei Federal nº
8.666/1993, devendo ser formalizado somente por aditivo contratual nas mesmas formalidades do
instrumento contratual originário, inclusive com audiência e outorga da Procuradoria Geral do Estado.

10.2. Para efeito de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro o Contratado deverá encaminhar ao
Contratante, sob pena de o silêncio ser interpretado como renúncia expressa, requerimento, devidamente
aparelhado, em até 120 (cento e vinte) dias após o evento propulsor de eventual desequilíbrio.

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO DOS
CONTRATOS
11.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas em lei ou regulamento.

11.2. Constituem motivo para rescisão do contrato:

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão
da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados;

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento;

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à
Administração;

VI - a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a
fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato;

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a sua execução, assim como as de seus superiores;

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 67 desta Lei;

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a
execução do contrato;

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas



pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no
processo administrativo a que se refere o contrato;

XIII - a supressão, por parte da Administração, de obras, serviços ou compras, acarretando modificação
do valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento
e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou
ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento
obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão
do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;

XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes de
obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de
optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

XVI - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de obra, serviço
ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no
projeto;

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução
do contrato.

XVIII – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
(Incluído pela Lei nº 9.854, de 1999)

11.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o
contraditório e a ampla defesa.

11.4. A rescisão do contrato poderá ser, conforme art. 79 da Lei 8.666/93:

I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e
XVII do artigo 78 da LLC;

II - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja
conveniência para a Administração;

III - judicial, nos termos da legislação;

11.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada
da autoridade competente.

11.6. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei 8.666/1993, sem
que haja culpa do contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver
sofrido, tendo ainda direito a:

I - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;

II - pagamento do custo da desmobilização (se for o caso).

11.7. A CONTRATANTE poderá, no caso de recuperação judicial, manter o contrato, podendo assumir
o controle direto de determinadas atividade e serviços essenciais.

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1 - As infrações e Sanções Administrativas serão aplicadas conforme disposto nos arts. 86 a 88 da Lei
nº 8.666/93, bem como arts. 77 a 83 da Lei Estadual n° 17.928/12.

12.2 - O Licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do



contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, garantido o direito ao contraditório e a
ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração e será descredenciado junto ao
CADFOR, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem
prejuízo das multas previstas no subitem 10.3 e das demais cominações legais, inclusive advertência.

12.3 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a
CONTRATADA, além das cominações legais cabíveis, à multa de mora, graduada de acordo com a
gravidade da infração, obedecidos os seguintes limites máximos:

a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no caso de recusa da adjudicatária em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias contados da data
da sua convocação;

b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do serviço
não realizado;

c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia
subsequente ao trigésimo.

12.3.1. Em caso de subcontratação não autorizada, será aplicada multa de até 10% (dez por cento) do
valor do contrato. A reincidência por 1 vez de subcontratação não autorizada configurará inexecução
parcial do contrato e ensejará a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, sem
prejuízo da rescisão unilateral da avença;

12.4. O valor da multa poderá ser descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
CONTRATANTE, ou na ausência de débitos em aberto, abatido na próxima Nota Fiscal/Fatura
apresentada para quitação, sendo possível também, quando for o caso, cobrada judicialmente.

12.5- Antes da aplicação de qualquer penalidade, será garantido à CONTRATADA a ampla defesa e o
contraditório.

12.6- As sanções previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicada de forma
isolada ou cumulativa, no caso de multa, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

12.7 - Não será aplicada multa se o atraso na prestação do serviço resultar de caso fortuito ou de força
maior devidamente comprovada.

12.8 - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao CADFOR, nos termos do art. 15, § 2º,
do Decreto Estadual nº 7.468/11.

12.9- A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e
as previstas em lei ou regulamento, de acordo com art. 77, Lei nº 8.666/93.

12.10- Conforme disposto no Inciso IX, do artigo 55, da Lei Federal nº 8666/93, a CONTRATADA
reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa, na forma do artigo 77 do
referido Diploma Legal."

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO
 

O CONTRATANTE exercerá a gestão e fiscalização geral do objeto deste contrato, através da
Superintendência do Serviço Aéreo da Secretaria de Estado da Casa Militar, podendo, para esse fim,
designar preposto(s), sem que essa fiscalização importe, a qualquer título, em responsabilidade por parte
do CONTRATANTE.

 

13.1. A fiscalização verificará o cumprimento das obrigações contratuais, bem como a quantidade e
qualidade dos serviços e peças utilizados e aceitabilidade dos mesmos.

 



 

13.2. Fica concordado que a fiscalização não terá nenhum poder para eximir a CONTRATADA de
qualquer obrigação prevista neste contrato.

 

13.3. A Secretaria de Estado da Casa Militar indicará um gestor para fiscalizar, acompanhar e verificar a
perfeita execução do contrato em todas as suas fases, até o recebimento definitivo do objeto, nos termos
dos artigos 51 a 54 da Lei Estadual nº 17.928/2012;

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO:
 

14.1 O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, na Imprensa Oficial, dentro do prazo
máximo descrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

14.2 Caberá ao CONTRATANTE providenciar, por sua conta, a publicação resumida do Instrumento de
Contrato e de seus aditamentos, na imprensa oficial e no prazo legal, conforme o art. 61, parágrafo único,
da Lei Federal nº 8.666/93.

 

15.CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO:
 

As controvérsias eventualmente surgidas quanto à formalização, execução ou encerramento do ajuste
decorrentes desta licitação, chamamento público ou procedimento congênere, serão submetidos à tentativa
de conciliação ou mediação no âmbito da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da
Administração Estadual (CCMA), na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996 e da Lei
Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018.

 

 16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:
 

Os conflitos que possam surgir relativamente ao ajuste decorrente desta licitação, chamamento público ou
procedimento congênere, acaso não puderem ser equacionados de forma amigável, serão, no tocante aos
direitos patrimoniais disponíveis, submetidos à arbitragem, na forma da Lei nº 9.307, de 23 de setembro
de 1996 e da Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018, elegendo-se desde já para o seu
julgamento a CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), outorgando a esta os poderes para indicar os árbitros e
renunciando expressamente à jurisdição e tutela do Poder Judiciário para julgamento desses conflitos,
consoante instrumento em Anexo.

 

 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DO FORO:
 

17.1 O presente contrato será objeto de oportuna apreciação junto ao Egrégio Tribunal de Contas do
Estado de Goiás. Av. Anhanguera, 7.171, Setor Oeste, Goiânia/GO Telefones: (62) 3201-3017.

 

17.2 Aos casos omissos deverão ser aplicados os seguintes diplomas legais: Lei Federal nº 10.520/2002,
Lei Complementar nº 123/2006, Lei Estadual nº 17.928/2012, Decreto Estadual nº 7.468/11, e, Lei
Federal nº 8.666/93.

 



17.3 Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia, capital do Estado de Goiás, para dirimir quaisquer dúvidas
ou litígios acaso surgidos em decorrência do presente instrumento. E por estarem acordes, assinam este
instrumento os representantes das partes e as testemunhas, em três vias de igual teor e forma para que se
alcancem os jurídicos e desejados efeitos.

 

PELO CONTRATANTE:

 

 

Dr Marcelo Borges Proto de Oliveira 
Procurador do Estado

Chefe da Procuradoria Setorial da Casa Militar

 

 

Luiz Carlos de Alencar – Cel QOPM
Secretário - Chefe da Casa Militar

 

 

PELO CONTRATADO:

 

 

 

TESTEMUNHAS:

 

 

 

 

ANEXO I AO CONTRATO nº XX/2019 – SECAMI

 

1) Qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação ou execução deste ajuste, ou de qualquer
forma oriunda ou associada a ele, no tocante a direitos patrimoniais disponíveis, e que não seja dirimida
amigavelmente entre as partes (precedida da realização de tentativa de conciliação ou mediação), deverá
ser resolvida de forma definitiva por arbitragem, nos termos das normas de regência da CÂMARA DE
CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA).
1.1) A CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL (CCMA) será composta por Procuradores do Estado, Procuradores da Assembleia
Legislativa e por advogados regularmente inscritos na OAB/GO, podendo funcionar em Comissões
compostas sempre em número ímpar maior ou igual a 3 (três) integrantes (árbitros), cujo sorteio se dará na



forma do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 114, de 24 de julho de 2018, sem prejuízo da aplicação
das normas de seu Regimento Interno, onde cabível.
1.2) A sede da arbitragem e da prolação da sentença será preferencialmente a cidade de Goiânia.
1.3) O idioma da Arbitragem será a Língua Portuguesa.
1.4) A arbitragem será exclusivamente de direito, aplicando-se as normas integrantes do ordenamento
jurídico ao mérito do litígio.
1.5) Aplicar-se-á ao processo arbitral o rito previsto nas normas de regência (incluso o seu Regimento
Interno) da CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), na Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, na Lei nº
13.140, de 26 de junho de 2015, na Lei Complementar Estadual nº 144, de 24 de julho de 2018 e na Lei
Estadual nº 13.800, de 18 de janeiro de 2001, constituindo a sentença título executivo vinculante entre as
partes.
1.6) A sentença arbitral será de acesso público, a ser disponibilizado no sítio eletrônico oficial da
Procuradoria-Geral do Estado, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas em lei.
1.7) As partes elegem o Foro da Comarca de Goiânia para quaisquer medidas judiciais necessárias,
incluindo a execução da sentença arbitral. A eventual propositura de medidas judiciais pelas partes deverá
ser imediatamente comunicada à CÂMARA DE CONCILIAÇÃO, MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM
DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL (CCMA), e não implica e nem deverá ser interpretada como
renúncia à arbitragem, nem afetará a existência, validade e eficácia da presente cláusula arbitral”.

Goiânia, ______ de ________ de 2019.

 

PELO CONTRATANTE:

 

 

Dr Marcelo Borges Proto de Oliveira 
Procurador do Estado

Chefe da Procuradoria Setorial da Casa Militar
 
 
 

Luiz Carlos de Alencar – Cel QOPM
Secretário - Chefe da Casa Militar

 

PELO CONTRATADO:

 

 

TESTEMUNHAS:

GOIANIA, 20 de setembro de 2019.
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