
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2016 

 

PROCESSO Nº 201500015000173 

LOCAL DA REUNIÃO: Secretaria de Estado da Casa Militar, sala de reuniões da 
Comissão Permanente de Licitação, sito à Rua 82 nº 400, Palácio Pedro Ludovico 
Teixeira 9º Andar, Centro, Goiânia-GO. 
 

Data/Horário do recebimento e abertura dos envelopes contendo a documentação 
de habilitação e proposta 22/08/2016, às 09h00min (horário de Brasília-DF). 
 

TIPO DE LICITAÇÃO: Maior oferta  
 

A Secretaria de Estado da Casa Militar, através da sua Comissão 

Permanente de Licitação, designada pela portaria nº 036/2016 de 27/04/2016, torna 

pública para conhecimento dos interessados, que às 09:00 horas do dia 22/08/2016, 

em sua sede localizada na rua 82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 9º 

Andar, Ala Leste, Setor Sul, Goiânia-Go,  fará realizar a licitação na modalidade 

CONCORRÊNCIA, tipo Maior Oferta para a Alienação de uma aeronave modelo 

Bech Aircraft, modelo King Air B-200, ano de fabricação 1991, série BB1410, prefixo 

PP-EJG, pertencente ao Estado de Goiás, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, 

suas alterações e no que couber,  no que couber a Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006 e demais normas pertinentes. 

Na hipótese de não ocorrer expediente na data acima, fica a 

presente licitação, automaticamente, transferida para o primeiro dia útil subseqüente 

àquele, na mesma hora e no mesmo local. 

 
1. DO OBJETO 
1.1. A presente Licitação tem por objeto Alienação de uma aeronave Bech Aircraft, 

modelo King Air B-200, ano de fabricação 1991, série BB1410, prefixo PP-EJG, 



pertencente ao Estado de Goiás, conforme especificações do Anexo I - Termo de 

Referência. 

 
2. DO RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA DE PREÇOS 
2.1. Os documentos relativos à Habilitação e a Proposta de MAIOR OFERTA 

deverão ser apresentados em 2 (dois) invólucros opacos, separados, numerados e 

lacrados, na data, no horário e local indicado no preâmbulo deste Edital. 
2.1.1. Os envelopes deverão conter na parte externa os dizeres:  

• ENVELOPE I: “DOCUMENTAÇÃO” 
• Secretaria de Estado da Casa Militar 
• Concorrência n° 04/2016. 
• (Razão Social e CNPJ da proponente)  
 
• ENVELOPE II: “PROPOSTA” 
• Secretaria de Estado da Casa Militar 
• Concorrência n° 04/2016. 
• (Razão Social e CNPJ da proponente)  
 
2.2. Os invólucros conterão, respectivamente, os documentos relativos à Habilitação 

e a Proposta; 

2.3. O interessado deverá entregar, simultaneamente, os envelopes, no dia, horário 

e local indicado no preâmbulo deste Edital; 

2.4. Não serão aceitos e considerados credenciado documentos para a Habilitação e 

Proposta de Preço apresentados por telex, telegrama, fax-símile (fax), via postal e/ 

ou mensagem eletrônica (e-mail); 

2.5. Todos os documentos redigidos, contidos nos envelopes I e II deverão ser 

assinados na última página constando, abaixo da assinatura, a precisa indicação do 

nome da pessoa que assina e as demais, rubricadas pelo representante legal do 

interessado; 

2.6. Após o Presidente da Comissão de Licitação DECLARAR encerrado o prazo 

para o recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será aceito; 

2.7. O não comparecimento de qualquer dos participantes à reunião marcada, não 

impedirá que a reunião se realize, não cabendo ao participante ausente interpor 

recursos ou reclamação de qualquer natureza; 

 

 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 



3.1. Poderão participar desta licitação quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, 

regularmente constituídas e que atendam a todas as exigências constantes deste 

edital e seus anexos. 

 

3.1. Poderão participar desta licitação quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, 

regularmente constituídas e que atendam a todas as exigências constantes deste 

edital e seus anexos. 

 

3.1.2 Não poderão participar da Licitação: 

a) Qualquer ocupante de cargo ou emprego no Governo do Estado de Goiás; 

b) Pessoa Jurídica inscrita na Dívida Ativa do Governo do Estado de Goiás ou da 

União; 

c) Empresas suspensas de participar de licitações públicas, pelo CADFOR/Goias; 

d) Empresas falidas e em recuperação judicial; 

3.2. A participação na presente concorrência implica na aceitação integral, 

incondicional e irretratável de todos os termos e condições do presente Edital, seus 

anexos e instruções, bem como na observância dos regulamentos administrativos e 

das normas técnicas gerais ou especiais aplicáveis. 

3.3. Esclarecimentos e Aditamentos: 

3.4.1. Esclarecimentos de dúvidas sobre o Edital desta licitação só serão prestados 

mediante solicitação, por escrito, através do e-mail da Comissão de Licitação, 

gabinetemilitargov@gmail.com, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada 

para o recebimento das propostas, no horário das 8h00m. às 12h00m e das 

14h00m. às 18h00min.  

3.4.2. A Comissão Permanente de Licitação responderá, ao solicitante, as questões 

formuladas, em até 02 (dois) dias úteis antes da data marcada para o recebimento 

das documentações de habilitação e das propostas; 

3.4.3. Somente serão levadas em consideração pela Comissão de Licitação, tanto 

nas fases de habilitação, qualificação e classificação, como nas fases posteriores à 

adjudicação, as consultas, pleitos ou reclamações formulados por escrito e 

protocolizados. Em hipótese alguma serão aceitos entendimentos verbais entre as 

partes. 

3.5. Prazos e Datas: 



3.5.1. Todos os prazos e datas informados no presente Edital, a menos que 

explicitamente indicados, entendem-se como sendo dias consecutivos; 

3.5.2. Caso nas datas previstas para a realização dos eventos da presente licitação 

não haja expediente, não havendo retificação da convocação, aqueles eventos 

serão realizados no primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora prevista, 

independentemente de qualquer comunicação aos interessados. 

 
4. DA HABILITAÇÃO 
4.1. Habilitação Jurídica  
Os documentos solicitados neste item deverão ser apresentados em cópia 
autenticada: 
4.1.1.Proponente Pessoa Física: 
a) Documento de identificação 

b) Comprovante de endereço atualizado, emitido no prazo máximo de 60 (sessenta) 

dias. 

4.1.2. Proponente Pessoa Jurídica: 
a) Documento de identificação do responsável legal. 

b) Registro na Junta Comercial, no caso de empresário; 

c) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em 

se tratando de sociedade empresária, e, no caso de sociedade por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

d) Inscrição do ato constitutivo, no Registro Mercantil competente, no caso de 

sociedade simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

4.2. Qualquer participante, Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, deverá apresentar a 

Declaração de Responsabilidade Social, conforme modelo (Anexo III) 

 
4.3. Regularidade Fiscal 
4.3.1. Proponente Pessoa Física: 
a) Prova de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF/MF) 
4.3.2. Proponente Pessoa Jurídica: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Juirídicas (CNPJ/MF) 
b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual, Municipal, do 

domicílio fiscal ou sede da empresa, ou outra equivalente, na forma da Lei nº 

8.666/93; 



c) Certificado de Regularidade (Dívida Ativa – CND) junto à Secretaria de Estado de 

Fazenda do Estado de Goiás. 

 
4.4. Qualificação Econômico-Financeira (apenas para proponente Pessoa 
Jurídica) 
a) Certidão Negativa de Falência e Concordata ou Recuperação 
judicial/Extrajudicial emitida pelo Cartório Distribuidor da sede da licitante. 
c) Declaração inexistência de fatos impeditivos, conforme Anexo III; 
4.2. Os documentos apresentados para habilitação de proponente Pessoa Jurídica 

deverão estar todos em nome da matriz ou todos em nome da filial; 

4.3. As Certidões que não tiverem expressado o prazo de validade deverão estar 

datadas dos últimos cento e oitenta (180) dias; 

4.4. Os documentos exigidos neste edital e seus anexos deverão ser apresentados 

em original ou cópia autenticada em cartório ou pela Administração ou publicação 

em órgão da imprensa oficial. A Comissão Permanente de Licitação e seus membros 

não autenticarão documentos apresentados para satisfazer exigências do Certame. 

4.5. Cada  licitante apresentar-se-á com um representante que, devidamente munido 

do documento hábil, será o único admitido a intervir nas fases deste procedimento 

de licitação, respondendo, assim, para todos os efeitos, por sua representada; 

4.7.1. Por documento hábil entende-se: 

a) Procuração, acompanhada de cópia do ato de investidura do outorgante, na qual 

conste expressamente ter poderes para a devida outorga; 

b) Caso seja titular da empresa, deve apresentar documento que comprove sua 

capacidade de representá-la. Se Pessoa Física, documento de Identidade ou 

equivalente. 

 

5. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

5.1. O julgamento da habilitação e/ou inabilitação, dar-se-á na hora, data e local 

especificado neste edital, cabendo à Comissão de Licitação julgar, declarar e 

documentar, quando da habilitação e da inabilitação; 

5.2. Caso a Comissão de Licitação julgue conveniente, a seu exclusivo critério, 

poderá suspender a reunião, a fim de que tenha melhores condições de analisar os 

documentos apresentados, marcando na oportunidade, nova data e horário em que 



voltará a reunir-se com os interessados, ocasião em que será apresentado o 

resultado da habilitação; 

5.3. Ocorrendo o caso previsto no Item 5.2 a Comissão e Participantes deverão 

rubricar todos os documentos apresentados e os envelopes lacrados contendo as 

propostas, ficarão em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação; 

5.4. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para a apresentação dos 

documentos de habilitação exigidos neste edital e não apresentados na reunião 

destinada à habilitação, a exceção do tratamento diferenciado e favorecido a ser 

dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsão 

dos arts. 42 e 43 da Lei Complementar nº 123/2006; 

5.5. O não comparecimento de qualquer dos participantes à reunião marcada, não 

impedirá que ela se realize, não cabendo ao ausente o direito de reclamação de 

qualquer natureza; 

5.6. Caso o interessado licitante não esteja representado na reunião destinada à 

habilitação, por pessoa legalmente habilitada, estará caracterizada a desistência de 

interposição do recurso; 

5.7. Julgada a habilitação e divulgado o resultado, a Comissão poderá, nesta 

reunião, proceder à abertura dos envelopes de propostas dos interessados 

habilitados, desde que tenha havido desistência expressa dos participantes 

inabilitados de interpor recurso, conforme Anexo VII, que será consignado em Ata; 

5.8. As propostas dos interessados não habilitados permanecerão em poder da 

Comissão, com os envelopes devidamente lacrados e rubricados por todos os 

participantes, até o término do prazo recursal; 

5.9. Serão devolvidos aos interessados inabilitados, mediante recibo, os envelopes 

de propostas apresentados, desde que não tenha havido interposição de recursos 

ou após sua denegação; 

5.10. Os documentos retirados dos envelopes, após o julgamento da habilitação 

serão rubricados pelos presentes, facultando-se aos interessados o exame destes; 

5.11.Do resultado do julgamento da habilitação caberá recurso na forma definida 

neste Edital. 

 

6. DA PROPOSTA 
6.1. São requisitos indispensáveis: 



6.1.1. A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado, dirigida à Comissão 

de Licitação, com a seguinte subscrição na face externa: razão social do 

proponente, número da Concorrência Pública, com data, hora e local da abertura e o 

dizer “PROPOSTA DE MAIOR OFERTA para a alienação da aeronave 

6.1.2. Ser impressa, em duas (02) vias, em língua portuguesa, sem emenda, rasuras 

ou entrelinhas e com todas as páginas numeradas seqüencialmente, inclusive as de 

separação; 

6.1.3. Ser entregue no local, dia e hora determinados neste edital; 

6.1.4. Ser datada, assinada, bem como rubricada em todas as folhas; 

6.1.5. Conter o prazo de validade da proposta não inferior a noventa (90) dias; 

6.1.6. Declaração de idoneidade, que está inteirado do objeto da presente licitação, 

e que está de acordo com os termos deste edital (Anexo V); 

6.1.7. Conter o valor não inferior ao mínimo estabelecido no Termo de Referência. 

6.1.7.1. O preço proposto será de exclusiva e total responsabilidade do interessado, 

não cabendo o direito de pleitear qualquer alteração posterior. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1. O julgamento das propostas será realizado pela Comissão de Licitação e sua 

decisão encaminhada ao Secretário - Chefe da Casa Militar  para homologação, 

atendidas as condições prescritas neste Edital. 

7.1.1. Para julgamento das propostas será considerada: 

a) Vencedora a proposta do interessado que apresentar maior oferta/mês; 

b) Fica assegurada como critério de desempate, a preferência de contratação para 

as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos dos arts. 44 e 45 da 

Lei Complementar nº 123/2006. 

c) Nos demais casos a Comissão classificará a vencedora por meio de sorteio, a 

realizar-se em Ato Público, para o qual todos os interessados serão convocados. 

7.2. É facultada à Comissão de Licitação a promoção de diligência destinada a 

esclarecer quaisquer dúvidas nesta fase do julgamento; 

7.3. Após a divulgação do resultado do julgamento caberá recurso, na forma definida 

neste Edital. 

 

8. DOS RECURSOS 



8.1. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação, caberá recurso, por 

escrito, a autoridade que a nomeou,  no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 

intimação do ato ou da lavratura da ata, conforme preceitua a Lei n° 8.666/93, 

ficando o resultado da licitação condicionado ao julgamento do recurso.  

8.2. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

8.3.  O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o 

ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste 

caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

8.4. São requisitos indispensáveis dos recursos: 

8.4.1. Serem digitados e devidamente fundamentados, com a indicação clara dos 

atos e documentos questionados; 

8.4.2. Serem subscritos pelo representante legal da recorrente, pelo mandatário 

especialmente constituído ou por pessoa expressamente credenciada pelo 

interessado. 

8.4.3. Conterem nome e endereço do interessado, assim como a data, nome e 

assinatura do signatário. 

8.5. Negado provimento ao recurso, dar-se-á prosseguimento à licitação; 

8.6. Provido o recurso será proferida nova decisão ou anulada a licitação, conforme 

o caso; 

8.7. Não será admitida a interposição do recurso por via fac-símile/ fax, telegrama, 

telex, e-mail ou via postal; 

8.8. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos; 

8.9. Na contagem dos prazos recursais excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia 

do vencimento; 

8.10. Se ocorrer em dia fora do expediente da Administração do Governo do Estado 

de Goiás o término ocorrerá no primeiro dia útil subsequente. 

 

9. DO PAGAMENTO  
9.1. A empresa vencedora do Certame deverá pagar o valor ofertado em sua 

totalidade, em até 05 (cinco) dias úteis, após o parecer conclusivo do Certame, 

atrvés de depósito na Caixa Econômica Federal, C/C_________, Agência _____. 



9.2. todos os custos, eventuais ou não, incidentes direta ou indiretamente sobre o 

objeto deste Termo, tais como: mão-de-obra, encargos sociais, tributos, seguros, 

remoção, taxas aeroportuárias,  transferência do bem junto a Agência Nacional de 

Aviação Civil - ANAC, etc, serão por conta da proponente arrematante. 

9.3.Toda e qualquer despesa decorrente do carregamento e transporte do bem 

alienado, correrá por conta e risco do adquirente. 

 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
11.1. A recusa injustificada do adjudicatário em manter sua proposta, ficará sujeito 

às penalidades a seguir relacionadas, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis: 

a) Advertência;  

b) Multa de 20% (vinte por cento) do valor total da proposta apresentada;  

c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos;  

11.2 Fica garantida a defesa prévia da Licitante, em qualquer caso de aplicação de  

11.3. As penalidades previstas neste capítulo são independentes entre si, podendo 

ser aplicadas isoladamente ou cumulativamente. 

11.4. É facultado à Casa Militar, quando não atendida a convocação no prazo e 

condições estabelecidas, revogar a licitação ou convocar os licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 

mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. A Secretaria de Estado da Casa Militar reserva-se o direito de anular e/ou 

revogar a presente licitação nos casos previstos em Lei, por conveniência 

administrativa ou técnica, sem que, com isso, caiba aos participantes o direito à 

indenização de qualquer natureza; 

12.2. Quaisquer pedidos de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de 

interpretação do presente Edital deverão ser dirigidos ao Presidente da Comissão de 

Licitação, Rua 82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 9º Andar, ala Leste, 

Setor Sul, CEP 74012-908, Goiânia-GO ou por e-mail 

gabinetemilitargov@gmail.com, até cinco (05) dias corridos antes da data marcada 

para a reunião destinada à abertura do Certame; 



12.3. Não sendo feitas nesse prazo pressupõe-se que os elementos fornecidos são 

suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação das propostas; 

13.4. Os interessados em obterem cópia deste Edital, podem adquiri-lo 

gratuitamente acessando o endereço eletrônico http://www.gabinetemilitar. 

go.gov.br. 

13.5. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Licitação, conforme 

disposto na Lei no 8.666/93 e nas condições deste edital. 

 
14. DOS ANEXOS 

14.1.Constituem Anexos do Edital e dele fazem parte integrante: 

a) Anexo I – Termo de Referência;  

b) Anexo II - Termo de entrega; 

b) Anexo III - Modelo de Declaração de inexistência de fatos impeditivos 

c) Anexo IV - Modelo de Declaração de Responsabilidade Social; 

d) Anexo V - Modelo de Declaração de Idoneidade 

e) Anexo VI - Modelo de proposta 

f) Anexo VII - Modelo de desistência de recursos. 

 

Goiânia - GO, 20 de julho de 2016.  

 

 

David Ferreira de Castro Neto – 1º Ten BM 
Presidente da CPL 

 
 

Ivo Prates de Oliveira Filho - Cb PM 
Membro da CPL 

 
Larissa Vinhandelli Belém - Servidora Civil 

Membro da CPL 
 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

1. OBJETO 

1.1. Constitui o objeto deste Termo, a Alienação de uma aeronave Beech Aircraft 

King Air , modelo B200, ano de fabricação 1991, número de série BB1410, prefixo 

PP-EJG, pertencente ao Governo do Estado de Goiás.  

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A Comissão de avaliação nomeada através da Portaria nº 153/2015, concluiu 

que, devido aos desgastes da aeronave em alienação, provocados por seu uso 

frequente, no cumprimento das missões institucionais do Governo do Estado, 

apresenta custo-benefício inviável, portanto antieconômico para a Administração 

Pública Estadual, para emprego na atividade a que se destina. 

 

3. CONDIÇÕES GERAIS 
3.1. Após a publicação do aviso do edital até o dia da abertura da licitação,  a 

aeronave estará disponível para avaliação visual pelos interessados, assim como 

todos os seus documentos e histórico de manutenção, vedados quaisquer outros 

procedimentos como manuseio, experimentação e retirada de peças da aeronave. 

3.2. A aeronave deverá ser alienada pelo maior preço ofertado, no estado de 

conservação em que se encontrar no momento da conclusão da licitação e será 

retirada na Superintendência do Serviço Aéreo, localizado no Hangar José Ludovico 

de Almeida (Hangar do Estado), Avenida Santos Dumont, S/N, Setor Santa 

Genoveva, Goiânia-GO, CEP 74.672-420. 

3.3. As informações adicionais podem ser adquiridas através do telefone 62 3201-

6982 ou pessoalmente no endereço constante no item 3.2, no horário comercial, 

bem como, nas peças quem compõe o processo licitatório, na Comissão 



Permanente de Licitação, localizada na rua 82, nº 400, Palácio Pedro Ludovico 

Teixeira, 9º Andar, Ala Leste, fone 62 3201-5901. 

3.4. Através da licitação, na modalidade Concorrência Pública, será transferido o 

domínio e a posse da aeronave, no estado e condições em que se encontrar no 

momento da conclusão da licitação, descabendo à Casa Militar, qualquer 

responsabilidade quanto à conservação ou reparo da mesma, ficando estas 

despesas por conta e risco da licitante vencedora. 

3.5. O proponente vencedor deverá transferir a titularidade da aeronave, na Agência 

Nacional de Aviação Civil - ANAC, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a 

partir da data de pagamento, e neste mesmo prazo retirar a aeronave alienada, com 

todos os custos por sua conta, podendo, o primeiro prazo ser prorrogado, após 

comprovada necessidade, mediante autorização do Superintendente do Serviço 

Aéreo. 

        3.5.1. No momento de retirada do bem em alienação o comprador deverá 

assinar o termo de entrega da aeronave, conforme modelo no anexo II ao final deste 

termo. 

3.6. A licitante vencedora deverá trabalhar com a devida segurança na operação de 

manuseio e transporte da aeronave e se responsabilizará por quaisquer acidentes 

que porventura venha a ocorrer com o seu pessoal e/ou preposto, durante a retirada 

e transporte, isentando o Estado de qualquer responsabilidade civil e criminal, bem 

como, de outros ônus decorrentes. 

4. DO VALOR 

4.1. O valor mínimo para a alienação da aeronave é de R$ 3.331.000,00 (três 
milhões trezentos e trinta e um mil reais); 

              4.1.1. O valor deverá ser pago em sua totalidade, em até 05 (cinco) dias 

úteis, após o parecer conclusivo do Certame, através de depósito em conta corrente 

a ser indicada pela Casa Militar. 

             4.1.2. todos os custos, eventuais ou não, incidentes direta ou indiretamente 

sobre o objeto deste Termo, tais como: mão-de-obra, encargos sociais, tributos, 

seguros, remoção, taxas aeroportuárias,  transferência do bem junto a Agência 



Nacional de Aviação Civil - ANAC, etc, correrão por conta da proponente 

arrematante. 

4.3. Toda e qualquer despesa decorrente do carregamento e transporte do bem 

alienado, correrá por conta e risco do adquirente. 

4.4. Não será permitido o reparo ou retirada de quaisquer componentes da Aeronave 

pelo adquirente enquanto o mesmo não estiver sob a sua responsabilidade. 

 

Goiânia,  20 de julho de 2016. 

                               

Elaborador do TR: 

Daniel Morais Gomes da Silva 

GCDA 

De acordo do chefe: 

Deocleciano Aguiar de Farias 
Superintendente do Serviço Aéreo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo II 

Modelo 

TERMO  DE  ENTREGA 

 

 

 

Pelo presente Termo fica registrada a entrega pelo Sr. 
Deocleciano Aguiar de Farias, Superintendente do Serviço Aéreo do Estado de 

Goiás ao Sr. _____“licitante vencedor”_____, a aeronave Beech Aircraft King Air, 

modelo B200, ano de fabricação 1991, número de série BB1410, prefixo PP-EJG e a 

documentação abaixo relacionada:  

 

ITEM Documento Descrição 

001 - - 

002 - - 

003 - - 

004 - - 

 

 

Goiânia, “dia” de “mês” de 2016. 

 

 

________________________                                 ___________________________ 

“Licitante Vencedor”                                          Deocleciano Aguiar de Farias 
                                                                                   Superintendente do Serviço Aéreo 

 

 



 

ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS (MODELO) 
 

 
Ref.: (identificação do interessado) 

 

Declaramos para fins de participação na concorrência pública nº 

04/2016, da Secretaria de Estado da Casa Militar, e em cumprimento ao disposto no 

Edital desta Licitação que o (a) interessado (a) _____________________________, 

inscrito (a) no CNPJ nº__________________, por intermédio de seu representante 

legal o (a) Senhor (a) _____________________________________, portador (a) da 

Carteira de Identidade nº ___________________ SSP_________UF______, e CPF 

nº ____________________, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data e 

inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no presente processo licitatório 

(processo 201500015000173), ciente da obrigatoriedade de  declarar ocorrências 

posteriores. 

 
Goiânia/ GO, ______  de ________ de 2016. 
 
____________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO IV 
 
 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOCIAL  (MODELO) 
 

 
Declaramos para fins de participação na concorrência pública nº 

04/2016, processo 201500015000173, da Secretaria de Estado da Casa Militar e em 

cumprimento ao disposto no art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, que não 

emprego ou empreguei em trabalho noturno, perigo, ou insalubre menores de 

dezoito (18) anos, bem como, em qualquer trabalho, menores de dezesseis (16) 

anos salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze (14) anos na conformidade 

das Leis vigentes.       

 
Por ser verdade, firmo o presente. 
 
 
Goiânia-GO, ______  de _______________ de 2016. 
 
 
 
 
______________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexo V 
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (MODELO) 

 

..............................................., CNPJ/CPF nº ...................................., 

ou por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, Sr(a) 

..........................................,portador(a) da Carteira de Identidade nº 

....................................... , DECLARA sob as penalidades legais, para fins de 

participação na Concorrência 04/2016 -  Casa Militar que: 

· os documentos que compõem o edital foram colocados à disposição e tomou 

conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade do 

cumprimento do objeto; 

· aceita participar da presente licitação nas condições estipuladas neste edital e, 

caso vencedor, assume integralmente a responsabilidade pelo cumprimento de seu 

objeto; 

· não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da 

Administração Pública; 

· cumpre plenamente todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação e 

inexiste fato impeditivo para tal. 

Declara ainda que não se encontra impedida de participar de 

licitação no âmbito da Administração Estadual em decorrência do disposto no 

Parágrafo primeiro do Art. 5º do Decreto  7.425/2011 

 

Local, Dia / Mês / Ano 

............................................................................................................. 

Assinatura e nome do proponente ou representante legal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO VI 
 

 MODELO DE PROPOSTA  (MODELO) 
 
  
  
IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE: RAZÃO SOCIAL, ENDEREÇO E CNPJ  
  
 
Processo nº. 201500015000173. 
 
Concorrência nº. 04/2016  
   
 

(NOME DA EMPRESA), CNPJ nº. _______________, sediada/ 

residente (ENDEREÇO  

COMPLETO), por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) 

_______________________, portador(a) do  

RG nº._______________ Órgão Expedidor _________ e do CPF nº. 

____________________, PROPÕE à Secretaria de Estado da Casa Militar, o valor 

abaixo referente à Alienação de uma aeronave modelo Bech Aircraft, modelo King 

Air B-200, ano de fabricação 1991, série BB1410, prefixo PP-EJG, pertencente ao 

Estado de Goiás, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I, do 

Edital da Concorrência nº. ___/2016, nas seguintes condições:  

  
VALOR DA PROPOSTA: R$ _________________ (POR EXTENSO).  
 
  _______-___      ____, de ______ de 2016.  
 
  __________________________________________________________________  
(nome e número da identidade do proponente e assinatura, conforme documento de 
identificação)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ANEXO VII 
 

TERMO DE DESISTÊNCIA DE RECURSOS (MODELO) 
 

 

 

Eu, __________________, portador do CPF nº e RG 

______________ representante legal da empresa _________________, 

CNPJ________________, manifesto, expressamente a desistência de interpor 

recursos referente ao julgamento da fase de habilitação da concorrência pública nº 

04/2016, processo nº 201500015000173, podendo a Comissão Permanente de 

Licitação proceder a abertura das Propostas Comerciais do presente certame. 

Goiânia , _____ de _____________ de 2016. 

 

 
 
 
_____________________________ 
Assinatura do Representante Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


