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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR

 
 
 

Edital

 

A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR – SECAMI torna público aos interessados que
fará realizar às 9h30min do dia 12/03/2020, 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 05/2020-
SECAMI, PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, 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 ministrar treinamento inicial (instrução teórica e
simulação prática de voo) para 04 (quatro) servidores, referente a aeronave BEECHCRAFT KING AIR
350 EFIS, conforme exigências das autoridades aeronáuticas brasileiras constantes nos Regulamentos
Brasileiros de Aviação Civil (RBAC), Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA),
suas instruções suplementares e lista de treinamento de tipo aprovados pela Agência nacional de Aviação
Civil - ANAC., 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: 201900015003109
3. Data/hora do certame: 12/03/2020 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, 27 de fevereiro de 2020.

 

Fernando de Lima Duarte– 2º Ten BM

Presidente da CPL
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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 ministrar treinamento inicial (instrução teórica e simulação
prática de voo) para 04 (quatro) servidores, referente a aeronave BEECHCRAFT KING AIR 350 EFIS,
conforme exigências das autoridades aeronáuticas brasileiras constantes nos Regulamentos Brasileiros de
Aviação Civil (RBAC), Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA), suas instruções
suplementares e lista de treinamento de tipo aprovados pela Agência nacional de Aviação Civil - ANAC.,
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 005/2020 será realizado em sessão pública, através do sítio
www.comprasnet.go.gov.br, no dia 12 de março de 2020 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
do CRC (Certificado de Registro Cadastral), sob pena de desclassificação do certame.
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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.go.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.
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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 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
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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.
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.
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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
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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 - 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.
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;

Í
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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
 A empresa contratada deverá:
9.6.1 - possuir registro ou inscrição na Agência Nacional de Aviação Civil– ANAC, de forma a comprovar
o seu vínculo com a atividade aeronáutica;
9.6.2 - ser qualificada como CTAC - Centro de Treinamento de Aviação Civil apta para o fornecimento de
treinamento da aeronave KING AIR 350;
9.6.3Estar incluída na “Lista de treinamento de tipo aprovado pela ANAC”,
(http://www2.anac.gov.br/Arquivos/pdf/Lista_de_Treinamentos_de_Tipo.pdf) – Treinamento Periódico –
Aviões, para a aeronave BE30.
9.6.4- Os cursos teóricos (Treinamento de solo - GroundSchool) e treinamento de voo em simulador de
voo (Full Motion,Fly Simulator) devem estar qualificados junto à ANAC para a aeronave KING AIR 350
EFIS.
9.6.5. As horas técnicas de treinamento em simulador de voo deverão ser realizadas em equipamento no
mínimo classe "D", referente ao modelo KING AIR 350 EFIS com sistema de movimentação total (Flight
Simulator, Full Motion, “D” Class), para que permita o total aproveitamento dos conhecimentos da
aeronave, agilizando também o processo de obtenção e/ou renovação do Certificado de Habilitação
Técnica (CHT) do Tipo pelos Pilotos.
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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.
_____________________________
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 “Comissão Permanente de Licitações” no seguinte endereço: Rua 82, nº 400, Praça Cívica, St. Central,
Goiânia-GO, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 9º andar, Ala Leste, CEP 74.015-908, 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:
 

http://www.receita.fazenda.gov.br/simples
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 “PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO”
Pregão Eletrônico nº. 0005/2020 – SECAMI
Processo nº. 201900015003109
 
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.

http://www.comprasnet.go.gov.br/
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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, efetuado em moeda brasileira, à taxa de câmbio vigente no dia útil imediatamente anterior
a data do efetivo pagamento.
12.3 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta da dotação orçamentária estabelecida no item
18 do Edital.
 
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.
 
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.
14.2 - Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:
14.2.1 - inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da
contratação;
14.2.2 - ensejar o retardamento da execução do objeto;
14.2.3 - fraudar na execução do contrato;
14.2.4 - comportar-se de modo inidôneo;
14.2.5 - cometer fraude fiscal;
14.2.6 - não mantiver a proposta.
14.3 - A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita,
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
14.3.1 - advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante; 
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14.3.2 Multa moratória de 0,1% (Hum décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;
14.3.3 - Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, ainda que seja
para reforço, aplicar-se-á multa de 0,7% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observando o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizará a administração contratante a promover a rescisão do contrato;
14.3.4 - As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si;
14.3.5 - multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de
inexecução total do objeto;
14.3.6 - em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima,
será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
14.3.7 - suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa
pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
14.3.8 - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
14.4 -Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:
14.4.1- tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;
14.4.2 - tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
14.4. 3 - demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos
praticados.
14.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993.
14.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da
proporcionalidade.
 
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.
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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 Casa 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 inspecionar o curso, podendo rejeitá-lo, quando este não atender ao definido no edital
e seus anexos.
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.



28/02/2020 SEI/GOVERNADORIA - 000011750203 - Edital

https://sei.go.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=15144816&infra_sis… 14/39

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.
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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 Anexo à
Minuta contratual.
 
23- INTEGRA O PRESENTE EDITAL:
23.1 – Anexo I – Termo de Referência.
23.2 – Anexo II – Modelo da proposta.
23.3 – Anexo III – Minuta do Contrato.
 

Goiânia-Go, aos 27 de janeiro de 2020.

 

http://sei.goias.gov.br/como_se_cadastrar.php
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Fernando de Lima Duarte 2º Ten QOCBM
Pregoeiro da SECAMI

 

 

 

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
 
1. OBJETO
1.1. Contratação de Empresa especializada para ministrar treinamento inicial (instrução teórica e
simulação prática de voo) para 04 (quatro) servidores, referente a aeronave BEECHCRAFT KING AIR
350 EFIS, conforme exigências das autoridades aeronáuticas brasileiras constantes nos Regulamentos
Brasileiros de Aviação Civil (RBAC), Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA),
suas instruções suplementares e lista de treinamento de tipo aprovados pela Agência nacional de Aviação
Civil - ANAC.
 

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO OBJETO

2.1. Contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico para prestação de serviço de
TREINAMENTO INICIAL para a aeronave BEECHCRAFT KING AIR 350 EFIS, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecida neste instrumento:
2.2. TREINAMENTO INICIAL - O serviço de treinamento inicial para 04 (quatro) pilotos referente à
aeronave BEECHCRAFT KING AIR 350, compreende a execução de curso inicial para a concessão do
Certificado de Habilitação Técnica (CHT) do Tipo BE30, como discriminado abaixo, sendo o total
mínimo da carga horária POR PILOTO:
2.3. Curso teórico especializado na aeronave BEECHCRAFT KING AIR 350 EFIS (groundschool), com
carga horária de no mínimo 43 (quarenta e três) horas-aulas;
2.4. Treinamento de integração/familiarização ao sistema de operação da aeronave BEECHCRAFT KING
AIR 350 EFIS, com carga horária de no mínimo 02 (duas) horas-aulas;
2.5. Teste oral sobre os conteúdos dos itens 2.3 e 2.4;
2.6. No mínimo 12 (doze) horas-aulas de instrução sobre planejamento e avaliação de voo ( briefing e
debrienfing);
2.7. No mínimo 24 (vinte e quatro) horas-técnicas de treinamento em simulador de voo, Full
Motion classe "D", da aeronave KING AIR 350 EFIS, divididos da seguinte forma:
2.8. Mínimo de 12 (doze) horas-técnicas na função "pilot flying" (Flight Simulador, Full Motion, "D"
class);
2.9. Mínimo de 12 (doze) horas-técnicas na função "pilot not flying" / "pilot monitoring" (Flight
Simulador, Full Motion, "D" class).
2.10. No mínimo 04 (quatro) horas-técnicas em simulador de voo (Flight Simulador, Full Motion, "D"
class) da aeronave BEECHCRAFT KING AIR 350 EFIS para a efetivação de voo de exame de
proficiência, voo de cheque de piloto a ser efetuado por examinador credenciado junto à ANAC ou
inspetor da ANAC.

Tabela 01 – Especificação do objeto
 QUANTIDADE MÍNIMA DE HORAS OBJETO QUANTIDADE
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Item AULA POR TRIPULANTE DE TRIPULANTES

01
 

43 Ground School Training

04
 

05 Treinamento de Integração ao
Sistema

02 Teste Oral

12 Planejamento e avaliação
(briefing e debriefing)

24 Treinamento em
Simulador classe "D"

04 Cheque em Simulador

2.11. O curso teórico (Ground School) e de simulação de voo com movimento (Full Motion, Fly Simulaor,
"D" class) devem ser realizados em entidades e equipamentos reconhecidos pela Agência Nacional de
Aviação - ANAC, conforme disponível
em https://www2.anac.gov.br/Arquivos/pdf/Lista_de_Treinamentos_de_Tipo.pdf ;

2.12. Prescrições Diversas - Lote Único.

Valor total estimado para o Lote Único: R$ 576.013,65 (quinhentos e setenta e seis mil treze reais
e sessenta e cinco centavos).
Os Cursos Previstos neste lote deverão ser acompanhados de tradutor ou serem ministrados por
instrutor fluente na língua portuguesa.
As especificações descritas no Termo de Referência atendem aos requisitos de homologação
exigidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), conforme disposto na sub-parte
61.213 (b) do regulamento RBAC 61, que determina que o treinamento para habilitação em
simuladores de tipo (BE30) seja realizado em Centro de Treinamento de Aviação Civil (CTAC)
devidamente aprovado e homologado por aquele órgão. Diante disso, as únicas empresas com
condição de participar do referido certame, são as empresas constantes no rol de homologação
daquela Agência.Os treinamentos de habilitação em simuladores para validação de tipo BE30
devem ser realizados inteiramente em Centro de Treinamento de Aviação Civil (CTAC), aprovado e
homologado pela ANAC como tal, cujo curso deve estar incluído na “LISTA DE TREINAMENTOS
DE TIPO APROVADOS PELA ANAC” Sei nº 5819411, publicado no site da ANAC, quando da data
de sua habilitação para a participação do certame licitatório.

 
3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Necessidade da contratação do serviço

3.1. Trata-se de uma aeronave de asas fixas de marca Beechcraft, modelo King Air 350 EFIS (BE30) ,
matrícula PT-WTW, ano de fabricação 1998, número de série FL-205, sendo que, conforme referenciado
em seu manual de operação, esta aeronave possui peso máximo de decolagem de 6.804 kg (15.000 lb).
3.2.  Esta aeronave é responsável por diversas aplicações nas operações aéreas do SAEG, sendo
de assessoria ao Governo e às Secretarias de Governo em atividades pertinentes à aviação, execução de
missões de segurança pública (em suporte às atividades policiais; apoio em salvamento, resgate, e afins),
além das demais que forem atribuídas ao Serviço Aéreo do Estado de Goiás.
3.3. Como toda aviação brasileira, exceto a aviação militar, a utilização e as operações das aeronaves
brasileiras são reguladas e fiscalizadas pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), por intermédio
de seus regulamentos (RBAC – Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil e Regulamento Brasileiro de
Homologação Aeronáutica - RBHA).
3.4. Segundo a regulamentação brasileira, instituída pela ANAC no RBAC 61, subparte K, é exigido para
habilitação em simuladores dos pilotos, para a aeronave King Air 350 EFIS, que o treinamento de solo e
de voo (em simulador) sejam conduzidos em CTAC (Centro de Treinamento de Aviação Civil) aprovados
e homologados com prazo de validade de 12 (doze) meses.

https://www2.anac.gov.br/Arquivos/pdf/Lista_de_Treinamentos_de_Tipo.pdf
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3.5. A aeronave Beechcraft KING AIR 350 é classificada como tipo pela ANAC (Agência Nacional de
Aviação Civil). O RBAC 61 regulamenta a matéria como segue:

61.213 Concessão de habilitação de tipo
(2) conhecimentos teóricos e treinamento de solo:
(ii) o treinamento de solo deve ser conduzido em um CTAC, de acordo com um programa de treinamento
aprovado pela ANAC;
(3) treinamento de voo:
(ii) o treinamento de voo deve ser conduzido em um CTAC, de acordo com um programa de treinamento
aprovado pela ANAC;

(4) proficiência:
(i) o candidato deve ser aprovado em exame de proficiência realizado em aeronave ou dispositivo de
treinamento para simulação de voo (FSTD) qualificado ou validado pela ANAC;"

3.6. Em pesquisa ao sítio da Agência, foi obtida lista atualizada (anexo) com os CTAC's homologados para
prestação do curso inicial da aeronave (BE30) que possuem simuladores categoria D.
3.7. Cabe esclarecer que as instituições homologadas pela ANAC que prestam o referido treinamento,
estão todas sediadas nos Estados Unidos da América. 

Quantitativo de serviço demandado

Da quantidade de servidores
3.8. Para manter um nível de operacionalidade da aeronave KING AIR 350 EFIS do SAEG é necessário
que haja em atuação uma equipe mínima de pilotos em operação, atualmente no Serviço Aéreo do Estado
de Goiás existem 04 (quatro) pilotos estão em condições de serem habilitados para o treinamento inicial
do KING AIR 350 EFIS. Além de que para manter a segurança nas operações a ANAC exige, conforme o
RBAC 90, que durante o voo existam dois pilotos habilitados na cabine de comando da aeronave.
3.9. Por fim, em relação ao quantitativo de treinamentos requeridos, se justifica pelo quadro de pilotos
pertencentes ao SAEG e pela sistemática de composição da aeronave.

Dos benefícios diretos e indiretos da contratação

3.10. Caso não haja a concessão das habilitações dos atuais pilotos do KING AIR 350 a aeronave não
poderá mais ser operada e haverá prejuízo em razão do seu não atendimento, prejudicando as missões,
inclusive as de caráter emergencial.
3.11. O benefício direto da contratação de empresa para atender a formação em questão e manter a
operacionalidade mínima do Serviço Aéreo do Estado de Goiás em termos da aeronave KING AIR 350
EFIS.
3.12. Dentre o rol de benefícios indiretos da contratação estão: -a não paralisação da aeronave KING AIR
350 EFIS; - difusão da doutrina de conhecimento e treinamento; - manutenção de proficiência nos
equipamentos específicos; - atendimento à regulação inerente à aviação civil; entre outros.
 
4. CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
4.1. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviços comuns, nos termos do parágrafo
único, do art. 1º, da Lei n° 10.520, de 2002.
4.2. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a
Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação
direta.
 
5. FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados conforme discriminado abaixo:
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1. Todos os serviços fornecidos pela contratada devem ser realizados conforme os mínimos
estabelecidos nos itens 2.1 ao 2.10, além de todo o necessário para a homologação pela ANAC dos
cursos teórico e de simulador do KING AIR 350 EFIS.

2. Os serviços constantes nesse instrumento deverão ser prestados pela contratada de acordo com a
necessidade da contratante e de acordo com os termos e quantidades estabelecidos neste
instrumento.

3. O curso teórico do KING AIR 350 EFIS, a instrução sobre planejamento, a avaliação de voo e o
treinamento em simulador de voo deverão ser executados com duração mínima de 14 (cartoze) dias
e no máximo de 20 (vinte) dias, conforme as grades curriculares apresentadas pelas empresas
homologadas;

4. Os prazos previstos para execução dos serviços poderão ser aumentados, com a concordância
do SAEG, nos casos supervenientes e de força maior, desde que devidamente justificado pela
empresa;

5. Os voos de simulador deverão ser acompanhados com instrutor homologado no equipamento
contratado;

6. Nos voos contratados no simulador, a função “pilot not flying” / “pilotmonitoring”, será ocupado
por tripulante-aluno da contratante (SAEG), contando estas horas para cumprimento dos itens 2.8 ao
2.10.

 
6. INFORMAÇÕES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
Da Capacitação Técnica para Contratação
A empresa contratada deverá:

1. possuir registro ou inscrição na Agência Nacional de Aviação Civil– ANAC, de forma a comprovar
o seu vínculo com a atividade aeronáutica;

2. ser qualificada como CTAC - Centro de Treinamento de Aviação Civil apta para o fornecimento
de treinamento da aeronave KING AIR 350;

3. Estar incluída na “Lista de treinamento de tipo aprovado pela ANAC”,
(http://www2.anac.gov.br/Arquivos/pdf/Lista_de_Treinamentos_de_Tipo.pdf) – Treinamento
Periódico – Aviões, para a aeronave BE30.

   4. Os cursos teóricos (Treinamento de solo - GroundSchool) e treinamento de voo em simulador de voo
(Full Motion,Fly Simulator) devem estar qualificados junto à ANAC para a aeronave KING AIR 350
EFIS.
   5. As horas técnicas de treinamento em simulador de voo deverão ser realizadas em equipamento no
mínimo classe "D", referente ao modelo KING AIR 350 EFIS com sistema de movimentação total (Flight
Simulator, Full Motion, “D” Class), para que permita o total aproveitamento dos conhecimentos da
aeronave, agilizando também o processo de obtenção e/ou renovação do Certificado de Habilitação
Técnica (CHT) do Tipo pelos Pilotos.
 
 
7. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços deverão ser executados com base nos parâmetros mínimos a seguir estabelecidos:

1. O primeiro parâmetro a ser avaliado é a homologação da Agência Nacional de Aviação Civil
(ANAC), para a aeronave KING AIR 350 EFIS. A empresa deve demonstrar a homologação para a
assinatura contratual;

2. Após cada fase do curso, deverá ser comprovado por meio de avaliação, a proficiência adquirida
pelos participantes dos cursos e emitido o certificado de conclusão daquela fase específica
(groundschool e simulador);

http://www2.anac.gov.br/Arquivos/pdf/Lista_de_Treinamentos_de_Tipo.pdf
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3. A contratada deve possuir corpo docente de instrutores habilitados e com experiência tal que não
comprometa a qualidade da instrução, tanto na fase teórica quanto na fase de simulador de voo;

4. É de responsabilidade da contratada o exame de proficiência exigido pela ANAC para concessão da
habilitação na aeronave KING AIR 350 EFIS. Devendo para tal fornecer examinador credenciado
habilitado que deverá preencher a FAP (Ficha de Avaliação) do piloto conforme padrões
estabelecidos pela ANAC;

5. O curso deve ser realizado em simulador “Full Motion, classe “D”, qualificado e válido pela ANAC;
6. Os serviços constantes neste instrumento serão realizados integralmente na estrutura da empresa

contratada, conforme previsto neste termo de referência.

8. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS
8.1. Todos os materiais didáticos necessários na execução dos serviços de instrução deverão ser fornecidos
pela empresa, arcando com todos os ônus decorrentes, como manuais, checklist e etc.
 
9. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E SEU RECEBIMENTO
9.1. A execução dos serviços será iniciada após a publicação do Extrato do Contrato no Diário Oficial,
devendo a Contratada aguardar a indicação dos Servidores designados para o curso, que serão
apresentados através de comunicação oficial emitida pelo Serviço Aéreo do Estado de Goiás.
9.2. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações
constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituídos no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.
9.3. Os serviços serão recebidos definitivamente após a conclusão do curso teórico, do simulador de voo
(com a devida emissão dos certificados de conclusão) e do referido exame de proficiência realizado por
examinador credenciado ou INSPAC (com a emissão da FAP - ficha de avaliação), após a verificação da
qualidade e quantidade do serviço executado e materiais empregados, com a consequente aceitação
mediante termo circunstanciado.
9.4 O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos
resultantes da incorreta execução do contrato.
 
10. PRAZO DE EXECUÇÃO
10.1. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da publicação do extrato do
contrato no Diário Oficial, podendo ser prorrogado desde que ocorra algum dos motivos elencados no art.
57, § 1º da lei 8.666/93.
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas
contratuais e os termos de sua proposta;
11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado,
anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos
empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis;
11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção;
11.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e condições estabelecidas no
Edital e seus anexos;
11.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura fornecida pela contratada,
em conformidade com os diplomas legais;
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11.6. Informar através de Notificação Oficial os servidores designados como participantes do curso de
treinamento.
 
12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
12.1 Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e de sua proposta, com a
alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
12.2 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
12.3. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
12.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as
demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere responsabilidade à Contratante;
12.5. Atender as solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas
à execução do serviço, conforme descrito neste Termo de Referência;
12.6. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante toda e
qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
12.7. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação dos serviços;
12.8. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
12.9. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
12.10. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá- los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório
para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos
do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993;
12.11. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com as normas e padrões da Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC), bem como de toda legislação aplicável;
12.12. A futura contratada apresentará no período máximo de 07 (sete) dias após a assinatura do contrato,
a programação dos cursos, com suas respectivas disponibilidades de vagas aos servidores do Serviço
Aéreo do Estado de Goiás;
12.13. Todos os custos com relação às instalações onde serão ministrados o curso teórico, o simulador e o
intérprete  serão de inteira responsabilidade da Contratada;
12.14. Caso o curso ministrado seja na língua inglesa, o custo com a tradução do curso para 4 (quatro)
pilotos de King Air 350 EFIS será de responsabilidade da Contratada;
12.15. Todos os custos com as taxas de cheques de equipamento realizados no simulador cobradas pelo
órgão regulador (ANAC) serão de responsabilidade da Contratada.
12.16. A Contratada deverá disponibilizar um checador homologado no equipamento King AIR 350 EFIS
e IFR (“InstrumentFlightRules”), para realização dos procedimentos de cheque de equipamento realizados
pelos pilotos no final do treinamento. O custo com o checador é de responsabilidade da Contratada.
12.17. Apresentar toda a documentação necessária à ANAC para a realização do cheque inicial dos
pilotos.
12.18. Assumir responsabilidade pelo pagamento de eventuais taxas exigidas pelo governo dos EUA no
que se refere a cadastramento dos pilotos no TSA (Transportation Security Administration).
12.19. Comprovar autorização da representada para a contratação dos serviços, através de procuração
emitida por órgão competente, no caso de representante.
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13. SUBCONTRATAÇÃO
13.1. É admitida a subcontratação do objeto, permanecendo a CONTRATADA responsável pela integral e
perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante a contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondente ao objeto da subcontratação.
 
14. FORMA DE PAGAMENTO
14.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA de acordo com as normas de execução financeira,
orçamentária e contábil da Secretaria de Estado da Casa Militar (SECAMI), no prazo de 30 (trinta) dias
consecutivos, contados a partir da data do recebimento definitivo dos produtos/serviços, com a Nota
Fiscal/Fatura devidamente atestada pela unidade administrativa responsável pelo recebimento, que deverá
ser encaminhada à Gerência de Planejamento e Finanças da CONTRATANTE contendo as informações de
Banco, Agência e Conta Corrente indicados pela CONTRATADA. Em atenção ao disposto no Artigo 4º da
Lei Estadual nº 18.364 de 10/01/2014 o pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente
aberta exclusivamente na “Caixa Econômica Federal”.
14.2. A CONTRATADA deverá comprovar a sua regularidade fiscal quando da apresentação da
Fatura/Nota Fiscal ou documento equivalente junto à Fazenda Pública Estadual (sede da
CONTRATANTE) e quanto às contribuições previdenciárias ao Regime Geral da Previdência Social, ao
FGTS e à Justiça do Trabalho, nos termos do Artigo 27, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993.
14.3.  Havendo erro por parte da CONTRATADA na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por
exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento
ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer
ônus para a CONTRATANTE.
14.4.  O pagamento será efetivado por meio de crédito em Conta Corrente aberta exclusivamente na
“Caixa Econômica Federal”, em atenção ao disposto no Artigo 4º da Lei Estadual nº 18.364 de
10/01/2014.
14.5.  O pagamento da Nota Fiscal fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento
previstos no Edital. 
 
15. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO
15.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da
conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o
perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.2. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e
controle da execução dos serviços e do contrato.
15.3. O fiscal ou gestor do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade
pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para
que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites
de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.4. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as
providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º
do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.
15.5. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas neste Termo de Referência e na
legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 80 da Lei
nº 8.666, de 1993.
15.6. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas:
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1. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser
solicitadas ao Superintendente do Serviço Aéreo, em tempo hábil, para adoção das medidas
convenientes;

2. O atesto das Notas Fiscais/Faturas relativas aos serviços executados caberá ao fiscal, titular ou
substituto, designado para este fim, em caso de impedimento, ao Superintendente do Serviço Aéreo.

15.7. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas,
vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não
implica em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
16. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
16.1. Os serviços previstos no item 2.10, deverão ser realizados, em um período contínuo em instituição
no Brasil ou no exterior, desde que atenda as condições mínimas estabelecidas.
 
17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a
Contratada que:

1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
3. fraudar na execução do contrato;
4. comportar-se de modo inidôneo;
5. cometer fraude fiscal;
6. não mantiver a proposta.

17.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem
prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos
para a Contratante; 

2. Multa moratória de 0,1% (Hum décimo por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da
parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

3. Em se tratando de inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia, ainda que seja para
reforço, aplicar-se-á multa de 0,7% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de
atraso, observando o máximo de 2% (dois por cento), de modo que o atraso superior a 25 (vinte e
cinco) dias autorizará a administração contratante a promover a rescisão do contrato;

4. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas independentes entre si;
5. multa compensatória de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de

inexecução total do objeto;
6. em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;
7. suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa

pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
8. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuízos causados;
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17.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que:

1. tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de
quaisquer tributos;

2. tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
3. demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos

praticados.

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993.
17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Contratante, observado o princípio da
proporcionalidade.
 
18. PROPOSTA DE PREÇOS
18.1. A proposta deverá ser identificada com a razão social e encaminhada preferencialmente, em papel
timbrado do licitante, contendo os seguintes itens:

1. Nome do representante legal da empresa;
2. Preço único e individualizado dos serviços referentes aos itens 2.3 ao 2.10, relacionados à realização

de curso de concessão de habilitação para 04 (quatro) pilotos da aeronave KING AIR 350 e valor
total da proposta, em moeda nacional, em algarismo e por extenso. Deverá individualizar também as
taxas e custos com relação aos procedimentos de cheque de equipamento realizados no simulador.

3. Havendo divergência entre o valor unitário e total prevalecerá o unitário, e entre o expresso em
algarismo e por extenso, o último.

4. Prazo de vencimento da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias.
5. Dados bancários da empresa, tais como número da conta corrente, agência e nome do banco da

mesma.
6. CNPJ, telefone/fac-símile, endereço e e-mail.

18.2. A apresentação da proposta implica a obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas,
assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto nos seus termos.
18.3. A oferta deverá ser precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste termo de referência, sem conter
alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
 
19. DA RESCISÃO CONTRATUAL
19.1. O contrato poderá ser rescindido pelos motivos previstos no artigo 78, e na forma disposta pelo
artigo 79, e consequências previstas no artigo 80, todos os artigos da Lei Federalº 8.666/93;
19.2. Também  poderá  ocorrer  a  rescisão  do  contrato  por  conveniência  da  administração,  a qualquer
tempo e mediante notificação prévia no prazo mínimo de 10 (dez) dias.

Subcláusula  Primeira– A CONTRATANTE se  reserva  o  direito  de  paralisar  ou  suspender,  a
qualquer tempo, a execução do objeto do contrato, no caso de conveniência administrativa e/ou
financeira,  devidamente  autorizada  e  fundamentada,  caso  em  que  a  CONTRATADA  terá
direito  de  receber  os  serviços  efetivamente  executados  e  demais  ressarcimentos  garantidos  e
previstos na Lei Federal nº 8.666/93;
Subcláusula Segunda– Ficam reconhecidos os direitos da SECAMI/GO em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 77, da Lei Federal nº 8.666/93.
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20. FISCALIZAÇÃO
20.1. 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:
 
21.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – 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.
 
22.CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 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 Anexo à
Minuta contratual.
 

Função Posto Nome Matrícula

Gerente de Voo - SAEG  Cap PM  Alessandro Regys Reis de Carvalho 30.416

Chefe da Seção Administrativa Cap PM Rafael de Almeida Bispo 31.575

 

 

 

 
RAFAEL DE ALMEIDA BISPO – CAP PM

Autor do Termo de Referência
 
 
 

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

 
 
 
 

LUIZ CARLOS DE ALENCAR - CEL PM
Secretário-Chefe da Casa Militar
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ANEXO II
 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Pregão Eletrônico nº 05/2020 – SECAMI

Processo n.º 201900015003109

 

(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 Unidade Quantidade

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):
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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. ________ /2020

 

Contrato para , 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
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O presente contrato decorre do Pregão Eletrônico nº 05/2020, 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 201900015003109, 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 Contratação de Empresa especializada para ministrar
treinamento inicial (instrução teórica e simulação prática de voo) para 04 (quatro) servidores, referente a
aeronave BEECHCRAFT KING AIR 350 EFIS, conforme exigências das autoridades aeronáuticas
brasileiras constantes nos Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil (RBAC), Regulamento Brasileiro de
Homologação Aeronáutica (RBHA), suas instruções suplementares e lista de treinamento de tipo
aprovados pela Agência nacional de Aviação Civil - ANAC.
 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3.1 Contratação de empresa especializada no ramo aeronáutico para prestação de serviço de
TREINAMENTO INICIAL para a aeronave BEECHCRAFT KING AIR 350 EFIS, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecida neste instrumento:

3.2 TREINAMENTO INICIAL - O serviço de treinamento inicial para 04 (quatro) pilotos referente à
aeronave BEECHCRAFT KING AIR 350, compreende a execução de curso inicial para a concessão do
Certificado de Habilitação Técnica (CHT) do Tipo BE30, como discriminado abaixo, sendo o total mínimo
da carga horária POR PILOTO:

3.3 Curso teórico especializado na aeronave BEECHCRAFT KING AIR 350 EFIS (groundschool), com
carga horária de no mínimo 43 (quarenta e três) horas-aulas;

3.4 Treinamento de integração/familiarização ao sistema de operação da aeronave BEECHCRAFT KING
AIR 350 EFIS, com carga horária de no mínimo 02 (duas) horas-aulas;

Teste oral sobre os conteúdos dos itens 3.3 e 3.4;

No mínimo 12 (doze) horas-aulas de instrução sobre planejamento e avaliação de voo ( briefing e
debrienfing);

No mínimo 24 (vinte e quatro) horas-técnicas de treinamento em simulador de voo, Full Motion classe
"D", da aeronave KING AIR 350 EFIS, divididos da seguinte forma:

Mínimo de 12 (doze) horas-técnicas na função "pilot flying" (Flight Simulador, Full Motion, "D" class);

Mínimo de 12 (doze) horas-técnicas na função "pilot not flying" / "pilot monitoring" (Flight Simulador,
Full Motion, "D" class).

No mínimo 04 (quatro) horas-técnicas em simulador de voo (Flight Simulador, Full Motion, "D" class) da
aeronave BEECHCRAFT KING AIR 350 EFIS para a efetivação de voo de exame de proficiência, voo de
cheque de piloto a ser efetuado por examinador credenciado junto à ANAC ou inspetor da ANAC.

 

Tabela 01 – Especificação do objeto

 QUANTIDADE MÍNIMA DE HORAS
AULA POR

OBJETO QUANTIDADE
DE
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Item TRIPULANTE TRIPULANTES

01

 

43 Ground School Training

04

 

05 Treinamento de Integração ao Sistema

02 Teste Oral

12 Planejamento e avaliação (briefing e
debriefing)

24 Treinamento em Simulador classe "D"

04 Cheque em Simulador

 

3.5 O curso teórico (Ground School) e de simulação de voo com movimento (Full Motion, Fly Simulaor, "D"
class) devem ser realizados em entidades e equipamentos reconhecidos pela Agência Nacional de Aviação -
ANAC, conforme disponível
em https://www2.anac.gov.br/Arquivos/pdf/Lista_de_Treinamentos_de_Tipo.pdf ;

Prescrições Diversas - Lote Único

Os Cursos Previstos neste lote deverão ser acompanhados de tradutor ou serem ministrados por
instrutor fluente na língua portuguesa.

As especificações descritas no Termo de Referência atendem aos requisitos de homologação exigidos
pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), conforme disposto na sub-parte 61.213 (b) do
regulamento RBAC 61, que determina que o treinamento para habilitação em simuladores de tipo
(BE30) seja realizado em Centro de Treinamento de Aviação Civil (CTAC) devidamente aprovado e
homologado por aquele órgão. Diante disso, as únicas empresas com condição de participar do referido
certame, são as empresas constantes no rol de homologação daquela Agência.Os treinamentos de
habilitação em simuladores para validação de tipo BE30 devem ser realizados inteiramente em Centro
de Treinamento de Aviação Civil (CTAC), aprovado e homologado pela ANAC como tal, cujo curso
deve estar incluído na “LISTA DE TREINAMENTOS DE TIPO APROVADOS PELA ANAC” Sei nº
5819411, publicado no site da ANAC, quando da data de sua habilitação para a participação do
certame licitatório

 
4. CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
4.1. Em cumprimento a suas obrigações cabe à CONTRATADA, além das obrigações constantes no termo
de referência, daquelas estabelecidas em cláusulas próprias deste instrumento, e daquelas estabelecidas em
Lei, em especial as definidas nos diplomas federal e estadual sobre licitações, o seguinte:
4.2. Executar o fornecimento de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência e seus
anexos;
4.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da licitação, sem prévia anuência da
Administração;
4.4. A CONTRATADA também não poderá transferir os direitos e obrigações deste contrato em
decorrência de fusão, cisão, incorporação ou outro instrumento sem prévia autorização do
CONTRATANTE;

https://www2.anac.gov.br/Arquivos/pdf/Lista_de_Treinamentos_de_Tipo.pdf
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4.5 A CONTRATADA deverá assumir integral e exclusivamente responsabilidade, no que diz respeito às
obrigações fiscais, como também as obrigações trabalhistas, previdenciárias e de acidente de trabalho, e
demais encargos sociais;
4.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
4.7 Assumir a responsabilidade Civil, e responder pela boa execução dos serviços contratados, bem como
responsabilizar por quaisquer danos, prejuízos ou desvios causados por seus funcionários, a título de dolo
ou culpa, na execução dos serviços para a Casa Militar, obrigando-se a reparar, indenizar ou substituir,
num prazo de 30 (trinta) dias, sob a pena de descontar do pagamento das faturas. Responderá também, por
qualquer dano ou prejuízo que venha ocorrer em caso de furto ou roubo causado por seus funcionários;
4.8. Cumprir as posturas do Município e as disposições legais Estaduais e Federais que interfiram na
execução dos serviços.
4.9 Responder por qualquer recolhimento tributário indevido, e por quaisquer infrações fiscais cometidas,
decorrentes da execução do objeto contratual. Na hipótese de reclamatória trabalhista contra a Casa Militar
pelos seus funcionários, a CONTRATADA deverá comparecer espontaneamente em Juízo, reconhecendo
sua verdadeira condição de empregadora e substituir a Casa Militar no processo até o final do julgamento,
respondendo pelos ônus, diretos e indiretos de eventual condenação. Está responsabilidade não cessará
após o término ou rescisão do Contrato;
4.10 Zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados e facilitar, por todos os meios ao seu
alcance, a ampla ação Fiscalizadora da Casa Militar, atendendo prontamente as observações e exigências
que lhe forem apresentadas;
4.11 Informar e manter atualizado os números de telefones fixo e móvel, e-mail, bem como o nome da
pessoa autorizada para contatos que se fizerem necessários.
4.12. Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de Goiás,
conforme legislação vigente;
4.13.  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
4.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, devendo complementá-los, caso previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para
o atendimento ao objeto da licitação.
4.15. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de  acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a contratante
autorizada a descontar da garantia, caso exigida no Termo de Referência, ou dos pagamentos devidos à
CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos;
4.16 Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos dos serviços a serem executados, em
conformidade com as normas e determinações em vigor;
4.17 Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, além de
provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso;
4.18. Atender as solicitações da CONTRATANTE quanto a substituição dos empregados alocados, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigações
relativas à execução do serviço, conforme
descrito no Termo de Referência;
4.19. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da Administração;
4.20 Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não
executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar à CONTRATANTE
toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função;
4.21. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer
da prestação dos serviços;
4.22 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição
de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
 
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;
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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
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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.
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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:
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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.
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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 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
13.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;
13.2 - 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;
13.3 - Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
13.4 - 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.
13.5 - 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.
13.7 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.
13.8 – 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).
13.9 Certidão do CADIN Estadual e Certidão Negativa de Impedimento de Licitar e/ou Contratar com a
Administração Pública.
13.10 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.
 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA– DA FISCALIZAÇÃO E DA GESTÃO
 
14.1 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.
14.2 Caberá ao gestor do contrato fiscalizar, acompanhar e verificar sua perfeita execução, em todas as
fases, até o recebimento do objeto, competindo-lhe, primordialmente, sob pena de responsabilidade:
I – anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, inclusive com a juntada de
documentos, em ordem cronológica, necessários ao bom acompanhamento do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados com estabelecimento de prazo para
a solução;
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II – transmitir ao contratado instruções e comunicar alterações de prazos, cronogramas de execução e
especificações do projeto, quando for o caso e após autorização expressa da autoridade superior;
III – dar imediata ciência formal a seus superiores dos incidentes e das ocorrências da execução que
possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
IV – adotar as providências necessárias para a regular execução do contrato;
V – promover, com a presença de representante do contratado, a medição e verificação dos serviços e
fornecimentos já efetuados, atestando as notas fiscais/faturas ou outros documentos hábeis e emitindo a
competente habilitação para o recebimento de pagamentos;
VI – manter controle dos pagamentos efetuados e dos saldos orçamentário, físico e financeiro do contrato;
VII – verificar a qualidade dos materiais e/ou dos serviços entregues,  podendo exigir sua substituição ou
refazimento, quando não atenderem aos termos do que foi contratado;
VIII – esclarecer prontamente as dúvidas do contratado, solicitando ao setor competente da
Administração, se necessário, parecer de especialistas;
IX – acompanhar e controlar os prazos constantes do ajuste, mantendo interlocução com o fornecedor e/ou
prestador quanto aos limites temporais do contrato;
X – manifestar-se por escrito às unidades responsáveis a respeito da necessidade de adoção de
providências visando à prorrogação do prazo contratual, antecipadamente ao término de sua vigência,
observados os prazos exigíveis para cada situação, nunca inferiores a 60 (sessenta) dias;
XI – manifestar-se por escrito às unidades responsáveis, acerca da necessidade de adoção de providências
visando à deflagração de novo procedimento licitatório, antecipadamente ao término da vigência
contratual, observadas as peculiaridades de cada objeto e os prazos exigíveis para cada situação, nunca
inferiores a 120 (cento e vinte) dias;
XII – observar se as exigências do edital e do contrato foram atendidas em sua integralidade;
XIII – fiscalizar a obrigação do contratado e do subcontratado, se houver, de manter, durante toda a
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem como o regular cumprimento das obrigações trabalhistas e
previdenciárias.
14.3. A fiscalização verificará o cumprimento das obrigações contratuais, bem como a quantidade e
qualidade dos serviços e peças utilizados e aceitabilidade dos mesmos.
14.4. Fica concordado que a fiscalização não terá nenhum poder para eximir a CONTRATADA de
qualquer obrigação prevista neste contrato.
14.5. 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;
 
15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO:
15.1 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.
15.2 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.
 
16.CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – 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.
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 17.CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 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.
 
 18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS :
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.

 

 

 

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/2020 – SECAMI
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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 2020.

 

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, 27 de fevereiro de 2020.
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Documento assinado eletronicamente por FERNANDO DE LIMA DUARTE, Presidente de
Comissão, em 28/02/2020, às 15:07, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por JOSE WILSON BARCELOS DE MORAIS, Membro da
Comissão, em 28/02/2020, às 15:10, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por GEAN CARLO LEMES, Membro, em 28/02/2020, às
15:16, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000011750203 e o código CRC 14928050.
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