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EDITAL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 – CPL/SETRAP 

Nº DA LICITAÇÃO 884195 (e- licitações) 

TIPO: “MENOR PREÇO” 

MODO DE DISPUTA: “ABERTO” 

SESSÃO PÚBLICA DE ABERTURA DO CERTAME 

A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das 

propostas de preços recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e 

horário, abaixo discriminados: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 

ÍNICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/07/2021, às 10h:00m; 

TERMÍNO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/08/2021, às 09h:30m;  

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/08/2021, às 09h:30m; 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 04/08/2021, às 10h:00m; 

Órgão Licitante 
Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP/GEA - End. Rodovia 

BR-210, Km 0, São Lázaro , CEP: 68.908-130, Macapá/AP. 

Para Consultas e 

informações 

Preferencialmente por e-mail: cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br  

Horário de expediente para informações: Das 08:00 às 13:00 horas 

(atenção no horário). 

Será disponibilizado o Edital também no site 

https://compras.portal.ap.gov.br 

Os avisos, comunicados e esclarecimentos pertinentes a este edital, 

compete ao licitante acompanhar as informações através dos sites: 

www.licitacoes-e.com.br e https://compras.portal.ap.gov.br.  

 
Ressalva-se que,  com a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021, de 01.04.2021, a 

presente licitação será realizada com base na Lei nº 8.666/1993 e  Lei 10.520/2002 

e demais legislações citadas no preâmbulo do Edital. 
 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 007/2021 - CPL/SETRAP 

Nº da Licitação: 884195 (licitações – e) 

 

TIPO: “MENOR PREÇO” 

MODO DE DISPUTA: “ABERTO” 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFVENTIVA, CORRETIVA E CTM DA AERONAVE 

TIPO C550 CITATION II, SN 5500318, MATRÍCULA PT-WJZ. 

 

O Governo do Estado do Amapá, por intermédio, da Secretaria de Estado de Transportes do Amapá 

- SETRAP, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados (as) pela Portaria nº 142/2021-

SETRAP, de 23/06/2021, publicada no dia 23/06/21, Diário Oficial do Estado nº 7444, Seção 02, torna 

público para conhecimento dos interessados que, na data, horário e local, abaixo indicados, fará licitação 

na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo “MENOR PREÇO”, sob a forma de 

EXECUÇÃO INDIRETA, no regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, em sessão pública, por 

meio do site www.licitacoes-e.com.br, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em 

todas as suas fases. 

 

A participação nesta licitação ocorrerá exclusivamente por meio do sistema eletrônico e digitação da senha 

privativa da licitante e em conformidade ao que prescreve o Edital. 

 

A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de preços, 

recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário, abaixo discriminados: 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 

ÍNICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/07/2021, às 10h:00m; 

TERMÍNO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/08/2021, às 09h:30m;  

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/08/2021, às 09h:30m; 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 04/08/2021, às 10h:00m; 

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, nos mesmos 

horários e endereço eletrônico, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do(a) 

pregoeiro(a) em contrário. 
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Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão para todos os 

efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro do sistema eletrônico e na 

documentação relativa ao certame. 

 

Outrossim, informamos que o edital encontra-se devidamente publicado e disponível no site 

https://compras.portal.ap.gov.br e site www.licitacoes-e.com.br. 

 

Ressalva-se que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021, de 01.04.2021, a presente licitação será 

realizada com base na Lei nº 8.666/1993 e  Lei 10.520/2002 e demais legislações citadas no preâmbulo do 

Edital. 

 

Macapá (AP), 15 de julho de 2021. 

 

José Ronaldo Mota Rachid 

Pregoeiro da CPL/SETRAP 

Portaria nº 142/2021 - SETRAP 
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PREÂMBULO 
 

O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE 

TRANSPORTES – SETRAP, órgão da Administração Direta, com sede na BR 210, Km 0, São Lázaro, 

Macapá, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados (as) pela Portaria nº 142/2021-SETRAP, de 

23/06/2021, publicada no dia 23/06/21, Diário Oficial do Estado nº 7.444, Seção 02, torna público, para 

conhecimento dos interessados que, na data, horário e local, abaixo indicados, fará licitação na modalidade 

de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo “MENOR PREÇO”, sob a forma de EXECUÇÃO 

INDIRETA, no regime de empreitada por PREÇO UNITÁRIO, em sessão pública, por meio do site 

www.licitacoes-e.com.br, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas 

fases. O procedimento licitatório obedecerá às disposições do art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, 

Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Lei Complementar nº123/2006, alterada pela Lei 

Complementar nº 147/2014, Lei Complementar Estadual nº 108/2018, Decreto Estadual nº 2.648/2007, 

Decreto Estadual nº 3.313/2016, Decreto nº 8.538/2015, e da Lei nº 8.078/1990 – Código de Defesa do 

Consumidor (Lei 8.078 – CDC), e subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 8.666, de 21/06/1993, 

legislação correlata e demais exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 

Ressalva-se que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021, de 01.04.2021, a presente licitação 

será realizada com base na Lei nº 8.666/1993 e  Lei 10.520/2002 e demais legislações citadas no 

preâmbulo do Edital. 

 

SESSÃO I – DO OBJETO 

1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 

ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFVENTIVA, 

CORRETIVA E CTM DA AERONAVE TIPO C550 CITATION II, SN 5500318, MATRÍCULA PT-

WJZ, conforme exigências estabelecidas no Termo de Referência, anexo I, deste edital. 

1.1.1. A contratação do objeto desta Licitação deverá ser realizada em rigorosa observância ao Termo de 

Referência, Anexo I, deste Edital e, as normas vigentes que a ele se aplicam; 

1.1.2. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no www.licitacoes-

e.com.br e as especificações constantes deste Edital, prevalecerão às últimas. 

1.1.3. A licitação será realizada de acordo com as regras específicas para o regime de execução empreitada 

por preço unitário, sagrando-se vencedor o licitante que ofertar o menor preço. 

 

SESSÃO II – DATA, HORA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME 

2.1. A sessão pública do pregão, na forma eletrônica, terá início com a divulgação das propostas de preços 

recebidas e início da etapa de lances, no endereço eletrônico, dia e horário, abaixo discriminados: 

 

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br 

http://www.licitacoes-e.com.br/
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ÍNICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/07/2021, às 10h:00m; 

TERMÍNO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 04/08/2021, às 09h:30m;  

ABERTURA DAS PROPOSTAS: 04/08/2021, às 09h:30m; 

INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 04/08/2021, às 10h:00m; 

2.2. Não havendo expediente ou o correndo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, 

nos mesmos horários e endereço eletrônico, anteriormente estabelecidos, desde que, não haja comunicação 

do (a) pregoeiro (a) em contrário. 

2.3. Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão para todos 

os efeitos, o horário de Brasília – DF, inclusive para contagem de tempo e registro do sistema eletrônico e 

na documentação relativa ao certame. 

SESSÃO III – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. Os recursos financeiros necessários e suficientes ao pagamento pela execução dos serviços contratados 

constam no orçamento da Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP no exercício financeiro de: 2021, 

e correrão à Estrutura Programática: 21.101.1.26.781.0030.2660 (Operacionalização de Aeronaves do 

GEA); Código do Munícipio: 0.160000; Fonte de Recurso: 0.1.01 (Recursos de Transferência da União); 

Natureza de Despesa 3.3.90.30 (Material de Consumo) R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais); 3.3.90.39 

(Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica) R$ 900.000,00 (novecentos mil reais);  valor máximo 

estimado é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), conforme consignado no Termo de 

Referência, Anexo I, deste edital. 

SESSÃO IV– DO CREDENCIAMENTO 
 

4.1. Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar deste Pregão deverão dispor de chave 

de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A, 

sediadas no País.  

4.2. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial dos sites www.licitacoes-e.com.br 

ou www.bb.com.br, opção "Acesso Identificado". 

4.3. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando 

canceladas por solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco, devidamente justificado. 

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

efetuada diretamente ou por seu representante, nãocabendo à SETRAP ou ao Banco do Brasil S.A. a 

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

4.5. O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a 

responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico. 

SESSÃO V– DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO  
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5.1. Poderão participar deste Pregão as empresas interessadas cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto deste certame, e atendam as condições exigidas neste Edital e no Termo de Referência, 

inclusive, quanto à documentação requerida para sua habilitação e que estejam com credenciamento 

regular no sistema licitações-e. 

5.2. Esta licitação possui LOTE ÚNICO. 

5.2.1. Conforme se justifica no item 26.2 do Termo de Referência (Anexo I); 

5.3. Para efeitos de participação das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Microempreendedor 

Individual nesta licitação, nos termos do art. 3º, incisos I, II e §1º, da Lei Complementar n.º 108/2018, são 

considerados: 

5.3.1. Microempresa – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais).   

5.3.2. Empresa de Pequeno Porte – o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em 

cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos sessenta mil reais) e igual ou 

inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).   

5.3.3. Micro empreendedor Individual – o empresário individual que se enquadre na definição do art. 

966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), ou o empreendedor que exerça as atividades 

de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que tenha auferido receita 

bruta, no ano calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), optante pelo Simples 

Nacional, observadas as alterações, atualizações e especificações dispostas na Lei Complementar Federal 

nº 123/2006.  

5.3.4. Não fará jus ao regime diferenciado nas licitações públicas previsto na Lei Complementar 

n.º123/2006, incluído o regime de que trata o art. 12 do mesmo diploma legal, para nenhum efeito legal, 

a pessoa jurídica:  

a) de cujo capital participe outra pessoa jurídica;  

b) que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;  

c) de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário, ou seja, sócia de outra 

empresa que receba tratamento jurídico diferenciado, nos termos da referida Lei Complementar, desde 

que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 

123/2006;   

d) cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa não 

beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata 

o art. 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 123/2006; 

e) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, 

desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput do art. 3º da Lei 

Complementar nº 123/2006;  

f) constituída sob a forma de cooperativa, salvo as de consumo;  

g) que participe do capital de outra pessoa jurídica; 
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h) que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa 

econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora 

ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de 

seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;  

i) resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica 

que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores;  

j) constituída sob a forma de sociedade por ações;  

k) cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de 

pessoalidade, subordinação e habitualidade.   

5.4. Não será permitida a participação de consórcio, para o objeto deste edital.  

5.5. É vedada a participação, em qualquer fase desta licitação, das empresas que se enquadrem em uma ou 

mais das situações a seguir:  

5.5.1. Que se encontre em situação de falência, dissolução ou liquidação; 

5.5.2. Que estejam suspensas temporariamente de participar de licitações ou impedidas de contratar 

quando a penalidade foi aplicada pela Administração Pública, com fundamento no art.87, III, da Lei n.° 

8.666/93;  

5.5.3. Que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, com fundamento no art.87, IV 

da Lei n.° 8.666/93 e, caso participem do processo licitatório, estarão sujeitas às penalidades previstas no 

art. 97, parágrafo Único do mesmo diploma legal.  

5.5.4. Que estejam impedidas de participar de licitações ou de contratar quando a penalidade for aplicada 

por órgão ou entidade da Administração Pública, com fundamento no art. 7°, da Lei n.° 10.520/2002;  

5.5.5. Sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;  

5.5.6. Que se enquadrem nas vedações elencadas no art. 9º da Lei nº 8.666/93;  

5.5.7. Sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham 

diretores, sócios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou 

humanos em comum, exceto se demonstrado que não agem representando interesse econômico em 

comum.  

5.6. É vedado a qualquer pessoa, física ou jurídica, representar mais de uma licitante na presente licitação.   

5.7. Cada licitante apresentará uma só proposta, de acordo com as exigências deste Edital.   

5.8. A licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta, 

independente do resultado do procedimento licitatório.   

5.9. Os documentos apresentados nesta licitação deverão:  

5.9.1. Estar em nome da licitante, com um único número de CNPJ;  

5.9.2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor. 

 

SESSÃO VI– DA ESCOLHA DA MODALIDADE 
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6.1. Para participar deste pregão eletrônico, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade 

com as exigências do instrumento convocatório.  

6.2. A contratação do presente objeto dar-se-á através de procedimento licitatório na modalidade 

PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, em conformidade com a Lei n.º 10.520/02, Decreto Estadual n.º 

2.648/07, Decreto Federal nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, no que couber pela Lei Federal n.º 

8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos) e suas alterações.  

6.3. O procedimento utilizou a modalidade Pregão Eletrônico, considerando que os serviços a serem 

executados possuem natureza comum para fins de aplicação da Lei Federal n.º 10.520/02 e o Decreto 

Federal nº 10.024/2019, estando devidamente justificado no Termo de Referência no item 1.1.2 ratificando 

a decisão consoante a Súmula 257/2010. 

6.4. Os preços estimativos observaram àqueles indicados na pesquisa mercadológica do Termo de 

Referência, anexo I, deste edital. 

 SESSÃO VII – DO ENVIO DA PROPOSTA 

7.1 - Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os Licitantes encaminharão por meio do sistema, a 

proposta até a data e horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á 

automaticamente a fase de recebimento de propostas, concomitantemente com os documentos de 

habilitação exigidos no edital. 

7.1.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a data e horário 

marcados para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento 

de propostas. 

7.2 - Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF. 

7.3 - O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances. 

7.4 - Incumbirá ao licitante 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. 

7.5 - Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas apresentadas. 

7.6 - O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes 

campos: valor total do item/grupo; 

7.7 - Descrição detalhada do objeto, contendo o valor detalhado de cada item, devendo o valor ser somado 

no total de lances, sob pena de desclassificação da proposta. 

7.8 - Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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7.10 - Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação 

dos serviços. 

7.11 - Em se tratando de Microempreendedor Individual – MEI, o licitante deverá incluir, no campo das 

condições da proposta do sistema eletrônico, o valor correspondente à contribuição prevista no art. 18-B da 

Lei Complementar n. 123, de 2006. 

7.12 - Quando se tratar de cooperativa de serviço, o licitante preencherá, no campo condições da proposta 

do sistema eletrônico, o valor correspondente ao percentual de que trata o art. 22, inciso IV, da Lei nº 8.212, 

de 24.07.91, com a redação da Lei nº 9.876, de 26.11.99, também referido no art. 72 da Instrução 

Normativa/RFB Nº 971, de 13 de novembro de 2009 (DOU 17.11.2009). 

7.13 O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua 

apresentação. 

SESSÃO VIII – DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E 
FORMULAÇÃO DE LANCES 

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, dirigida 

por um Pregoeiro, a ser realizada, de acordo com o Decreto nº 10.024, de 2019, na data, horário e locais 

indicados no preâmbulo deste Edital.  

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam 

em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não 

apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.  

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em 

tempo real por todos os participantes.  

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sendo contrário, 

levado a efeito na fase de aceitação.  

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão 

da fase de lances.  

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.  

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.  

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo VALOR GLOBAL POR LOTE ÚNICO.  

8.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão 

e as regras estabelecidas no Edital.  

8.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo 

sistema.  
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8.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação 

aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá aproximadamente 

ser de 2% (dois por cento).  

8.8.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 5 (cinco) 

segundos e o intervalo entre lances dos licitantes não poderá ser inferior a 5 (cinco) segundos, sob pena 

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que os 

licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.  

8.10. A etapa de lances da sessão pública terá duração mínima de (10) dez minutos e, após isso, será 

prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 

período de duração da sessão pública.  

8.11. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 

ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no 

caso de lances intermediários.  

8.12. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á 

automaticamente.  

8.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, 

assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol 

da consecução do melhor preço.  

8.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 

registrado em primeiro lugar. 

8.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 

menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.16. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 

eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.17. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 

minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 

comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.18. O critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e seus anexos.  

8.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.  

8.20. Em relação à participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a 

etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade 

empresarial. O sistema identificará em coluna própria às microempresas e empresas de pequeno porte 

participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior 

porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.  
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8.21. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem 

na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas 

empatadas com a primeira colocada.  

8.22. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para 

desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos 

controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.  

8.23. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste 

no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte 

que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício 

do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

8.24. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para 

que se idenfique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

8.25. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase 

fechada do modo de disputa aberto e fechado.  

8.25.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto 

no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos serviços:  

8.25.1.1. prestados por empresas brasileiras;  

8.25.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;  

8.25.1.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação.  

8.26. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas 

ou os lances empatados.  

8.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema 

eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor 

proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.  

8.27.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 

licitantes.  

8.27.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 4h (quatro horas), envie a 

proposta adequada ao úlmo lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados. 

8.28. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 

 

SESSÃO IX – DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
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9.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 

quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 

contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do 

art. 26 do Decreto nº 10.024, de 2019.  

9.2. A licitante deverá observar em sua proposta de preços as especificações do objeto, evitando a simples 

cópia do teor das especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I do Edital). 

9.3. A Proposta de Preços deverá ser encaminhada pelo licitante exclusivamente via sistema, no prazo de 

04 (quatro) horas, contado da solicitação do pregoeiro, com os respectivos valores readequados ao lance 

vencedor, e será analisada pelo Pregoeiro no momento da aceitação do lance vencedor.  

9.4. A inexequibilidade dos valores da Proposta de Preços não caracteriza motivo suficiente para a 

desclassificação da proposta, desde que não contrariem exigências legais. 

9.5. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In 

SEGES/MP nº 5, de 2017, que:  

9.5.1. não estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;  

9.5.2. contenha vício insanável ou ilegalidade;  

9.5.3. não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;  

9.5.4. apresentar preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão n. 1455/2018 - TCU- Plenário), 

percentual de desconto inferior ao mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível;  

9.5.4.1. Quando o licitante não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para 

executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que: 

 a) for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de 

mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do 

próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

b) apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em 

instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções 

coletivas de trabalho vigentes.  

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

esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei 

n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP Nº 5, de 

2017, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.  

9.7. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos preços ofertados 

para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for flagrante e evidente pela análise da planilha 

de custos, não sendo possível a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências 

para aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.  
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9.8. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 

legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita. 

9.8.1. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 

vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio 

no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada no campo 

de mensagem do sistema e em ata.  

9.9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de 

funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 4h (quatro horas), sob pena de não aceitação da proposta.  

9.9.1. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita 

no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.  

9.9.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se as planilhas de custo 

readequadas com o valor final ofertado.  

9.10. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir com fidelidade os custos 

especificados e a margem de lucro pretendida.  

9.11. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados na Planilha de Custos e 

Formação de Preços com aqueles praticados no mercado em relação aos insumos e também quanto aos 

salários das categorias envolvidas na contratação; 

9.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 

planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja 

majoração do preço. 

9.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância 

das propostas;  

9.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento 

de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.  

9.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser 

colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.  

9.14. O não atendimento à solicitação do Pregoeiro no prazo fixado ou a recusa em fazê-lo implica a 

desclassificação da proposta. 

9.15. Será desclassificada a proposta que não corrigir e não justificar eventuais falhas apontadas pelo 

Pregoeiro. 

9.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 

subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.  

9.17. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário 

para a continuidade da mesma.  

9.18. Na participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, 

e antes, do Pregoeiro passar à fase subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
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ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina 

antes estabelecida, se for o caso.  

9.19. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, 

observado o disposto neste Edital. 

SESSÃO X – DA HABILITAÇÃO 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 

classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 

participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura 

contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:  

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo 

Conselho Nacional de Justiça www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php; 

c) Lista de Inidôneos e o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos - CADICON, 

mantidos pelo Tribunal de Contas da União - TCU;  

10.1.1. Para a consulta de licitante pessoa jurídica poderá haver a substituição das consultas das alíneas 

“b”, “c” e “d” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do TCU 

(https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/);  

10.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 

majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao 

responsável pela prática de ato de improbidade administrava, a proibição de contratar com o Poder 

Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no 

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.  

10.1.2.2. A tentativa de burlar, será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros.  

10.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.  

10.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 

condição de participação.  

10.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 

ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente.  

10.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação do licitante será verificada por meio dos 

documentos, anexos ao sistema e posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas, por ele 

abrangidos em relação à:  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
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I - Habilitação Jurídica;  

II - Regularidade Fiscal e Trabalhista; 

III – Qualificação Técnica; 

IV - Qualificação Econômico-financeira;  

V - Declarações. 

10.2.1. A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em: 

a) Cédula de identidade e do CPF do proprietário, dos sócios ou dos representantes dos sócios; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores, acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 

d) No caso de ME ou EPP, certidão de comprovação da condição de Microempresa, Empresa de 

Pequeno Porte, expedida pela Junta Comercial nos termos do art. 8º, da Instrução Normativa n.º 103, de 

30 de abril de 2007, do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC; 

e) No caso de Microempreendedor Individual, deverá apresentar prova de registro no órgão competente; 

f) 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. 

g) Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 

respectiva; 

10.2.2. A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá em: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão Conjunta 

de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta 

RFB/PGFN n.º 1751/2014; 

c) Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF); 

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 

de certidão negativa (ou positiva com efeito de negativa), nos termos do Título VII-A da consolidação 

das leis do trabalho, aprovada pelo Decreto - Lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) 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;  

f) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra 

equivalente, na forma da lei; 

f.1) Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, 

deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda Estadual do 

domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei; 

f.2) Certidão negativa de débitos relativos aos tributos estaduais e dividas ativas do Estado; 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Secretaria de Estado de Transportes do Amapá- SETRAP 
End. Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro , CEP: 68.908-130, Macapá/AP 

Processo nº 6.0000063/2021 

 

 

Fls.:___________ 

 

f.3) Certidão negativa quanto ao imposto de Imposto sobre Serviços de qualquer natureza – ISSQN.  

g) No caso de microempresa ou pequeno porte, nos termos do Art. 43, § 1º, havendo alguma restrição 

na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, o Pregoeiro concederá o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, cujo o termo inicial corresponderá ao momento em que o Pregoeiro solicitar através do chat 

mensagem, para regularização da documentação, pagamentos ou parcelamentos do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

h) A licitante detentora do menor preço deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.2.3. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: 

10.2.3.1 – Da capacidade técnica operacional: 

a) Comprovação de aptidão para execução com características, quantidades e prazos compatíveis com 

o objeto da licitação, por meio da apresentação de atestado de capacidade técnica, fornecido por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, em papel timbrado, assinado e datado, comprovando 

que a Licitante tenha executado ou que esteja executando este tipo de objeto satisfatoriamente; 

b) Certidão de Registro da licitante no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia –CREA ou 

Conselho Profissional competente no estado de sua sede ou do seu domicílio; 

c) Comprovação de que a licitante possui em seu quadro permanente, ou tem à sua disposição na data 

da licitação, profissional (is) de nível superior, detentor (es) atestado(s) de responsabilidade técnica, 

registrado no CREA por execução de Serviços de características semelhantes às do objeto desta 

licitação, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico –CAT, que 

comprove(m) ter executado serviço(s) com compatibilidade e características, com o objeto deste edital 

e seus anexos. 

c.1) Os responsáveis técnicos elencados no item 8.8.2 do Termo de Referência deverão pertencer ao 

quadro permanente da licitante, na data prevista para a licitação, entendendo-se como tal, para fins 

deste Edital, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o 

administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e 

Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com a licitante, ou com 

declaração de compromisso de vinculação contratual futura, caso a licitante se sagre vencedora do 

certame. 

c.2) No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata este subitem poderão ser 

substituídos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n. 8.666/1993, por profissionais de experiência 

equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração. 

c.3) As licitantes, quando solicitadas, deverão disponibilizar todas as informações necessárias à 

comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, 

cópia do contrato que deu suporte à contratação e das correspondentes Certidões de Acerto Técnico 

(CAT), endereço atual da contratante e local em que foram executados os serviços. 
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c.3.1) Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob pena de inabilitação 

das Licitantes. 

d) Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessários para execução dos 

serviços de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso 

quando da contratação. 

d.1) Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pelo DIVISÃO DE TRANSPORTE 

AÉREOS/DT/SETRAP, por ocasião da contratação e sempre que necessário. 

10.2.4. A documentação relativa à Qualificação Econômico - Financeira consistirá em: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica; 

b) 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 encerrado há 

mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

b.1) No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço 

patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da sociedade;  

c) Comprovação da situação financeira da empresa constatada mediante obtenção de índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) iguais ou maiores que 1 (um), resultantes 

da aplicação das fórmulas: 

         Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 
LG = ---------------------------------------------------------------------- ≥ 1,0 

           Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

Ativo Total 
SG = --------------------------------------------------------------------- ≥ 1,0 

        Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

   
    Ativo Circulante 

LC = --------------------------------- ≥ 1,0 
      Passivo Circulante 

d) As empresas, registradas ou não no Cadastro Central de Fornecedores, que apresentarem resultado 

inferior a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez 

Corrente (LC), deverão comprovar patrimônio líquido de 10% (dez por cento)do valor estimado da 

contratação ou item pertinente. 

10.2.5. Além da documentação disposta nesta seção, as licitantes deverão apresentar, ainda, as seguintes 

DECLARAÇÕES: 

10.2.5.1. Se a licitante se enquadrar na condição de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou 

Microempreendedor Individual, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei 

Complementar n.º 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus 
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arts. 42 a 49. A não manifestação de enquadramento, quando indagado pelo sistema eletrônico, implicará 

no decaimento do direito de reclamar, posteriormente, essa condição, no intuito de usufruir dos 

benefícios estabelecidos na Lei supramencionada, conforme modelo contido no Anexo III deste Edital; 

10.2.5.2 Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, de acordo com o modelo do 

Anexo IV deste Edital; 

10.2.5.3. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 

de declarar ocorrências posteriores, conforme §2º do artigo 32 da Lei n.º 8.666/1993, de acordo com o 

modelo do Anexo V deste Edital;  

10.2.5.4. Declaração de atendimento a Recomendação Conjunta nº. 001/2018-MPT/PJIJ/MCP-

PJIJ/STN de que não possui menores em seu quadro de pessoal, empregado, ou possui na condição de 

menor aprendiz, sendo maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos, conforme determina o Art. 

429, da CLT, o Decreto nº 8.740/2016, em conformidade com o Decreto nº 5.598/2005, Art. 23 “A”, 

“Caput”, que autoriza a chamada ‘COTA SOCIAL” ou Cota de Aprendizagem. (Anexo VI); 

10.2.5.5. Declaração Independente da Proposta, de acordo com o modelo do Anexo XI deste Edital; 

10.2.5.6. Declaração de Profissionais, indicando o Responsável Técnico para acompanhar a execução 

dos serviços, de acordo com o modelo do Anexo XIII deste Edital; 

10.2.5.7. Declaração informando sobre as instalações físicas, equipamentos, aparelhamento e de 

todo pessoal técnico, adequados para realizar os serviços do presente objeto, de acordo com o 

modelo do Anexo XIV deste Edital; 

10.2.5.8. Declaração de que a Empresa está apta a realizar a prestação do serviço imediatamente 

após a assinatura do Contrato, de acordo com o modelo do Anexo XV deste Edital; 

10.2.5.9 A falsidade das DECLARAÇÕES prestadas pela LICITANTE caracteriza crime previsto no 

artigo 299 do Código Penal, sujeitando-se ainda às sanções previstas no Decreto nº 10.024/2019; 

10.3. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o (a) Pregoeiro (a) 

suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma; 

10.4. Não serão aceitos documentos com indicação de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente 

permitidos; 

10.5. É vedada a autenticação de cópia simples de documento já autenticado em cartório (por tabelião de 

notas ou por oficiais do registro Civil das Pessoas Naturais);  

10.6 Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos sítios oficiais de órgãos e 

entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova;  

10.7 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 

momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos 

necessários para verificação, a licitante será inabilitada; 

10.8 Constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e/ou trabalhista da 

Microempresa, Empresas de Pequeno Porte ou Microempreendedor Individual, consoante dispõe o § 1º, 

artigo 43 da Lei n.º 123/2006, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 
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solicitação do (a) Pregoeiro (a) no sistema eletrônico, para comprovar a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 

de certidão negativa. O prazo poderá ser prorrogado por igual período a critério da Administração. 

10.9 A documentação em referência é a fiscal e trabalhista, assim considerada aquelas previstas nos incisos 

I a V do artigo 29 da Lei 8.666/1993.  

10.10. A não regularização no prazo previsto no item 10.8 acarretará a inabilitação da licitante, sem prejuízo 

das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação, sendo concedido o mesmo prazo para regularização; 

10.11. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome 

do licitante, e, preferencialmente, com o número do CNPJ e respectivo endereço, observando-se que:  

10.11.1.  Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; 

10.11.2. Se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial;  

10.11.3. Se a licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverão ser apresentados tanto os 

documentos da matriz quanto os da filial;  

10.11..4. Serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

10.12. Todos os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da 

respectiva tradução livre para língua portuguesa. Posteriormente, na hipótese de o licitante vencedor ser 

estrangeiro, para fins de assinatura do contrato, os documentos de que trata este item serão traduzidos por 

tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29/01/2016, ou 

de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas. 

10.13. Será inabilitada a licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos 

documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.14. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer dispositivo 

deste Edital e seus anexos, o Pregoeiro inabilitará o licitante, mantendo a razoabilidade. 

10.15. Após a análise dos documentos de habilitação das (s) empresa (s) vencedora (s), além da informação 

usualmente contida na Ata da Sessão Pública, os autos do processo serão instruídos com toda documentação 

formal pertinente à licitação, para fins de comprovação do cumprimento dos requisitos de habilitação pela 

(s) licitante(s). 

10.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

SESSÃO XI – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA 
 

11.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 04 (quatro) 

horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:  
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11.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, 

entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 

representante legal.  

11.1.2. apresentar a planilha de custos e formação de preços, devidamente ajustada ao lance vencedor, 

para fins de pagamento.  

11.1.3. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 

pagamento.  

11.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da 

execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso. 

11.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

11.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor 

global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666, de 1993). 

11.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no 

caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes 

últimos.  

11.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 

alternavas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob 

pena de desclassificação.  

11.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que 

não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.  

11.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão 

disponíveis na internet, após a homologação. 

SESSÃO XII – DOS RECURSOS 

12.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de prazo 30 minutos (trinta 

minutos), para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, 

indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do 

sistema.  

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 

motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.  

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições 

de admissibilidade do recurso.  

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer no tempo estipulado 

(00:30m – trinta minutos), importará a decadência desse direito.  

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 3(três) dias para 

apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, 

querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros 3 (três) dias, que 
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começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 

elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

12.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  

12.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante 

neste Edital, o interessado deverá solicitar via e-mail o agendamento para vistas, para que a CPL, 

possa organizar o devido atendimento dentro das normas estabelecidas no enfrentamento da COVID. 

12.5. As razões do recurso poderão ser apresentadas, também, através do e-mail: 

cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br, em extensão “pdf”, ou, ainda, poderá ser protocolada, no setor de 

protocolo da Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP/GEA, no endereço constante neste Edital, e 

endereçada a Comissão Permanente de Licitação – CPL/SETRAP, no prazo determinado no edital. 

SESSÃO XIII – DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA 
 

13.1. A sessão pública poderá ser reaberta:  

13.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da 

sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão 

repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

13.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 

vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização 

fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123, de 2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados via chat para acompanhar a sessão reaberta, 

sendo dever do licitante acompanhar o sistema até a conclusão final do procedimento licitatório.  

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), de acordo com a fase do 

procedimento licitatório.  

SESSÃO XIV – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
 

14.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não 

haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 

apresentados. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

homologará o procedimento licitatório. 

SESSÃO XV – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO 
 

15.1. Para assinatura do contrato, será exigida a prestação de garantia de 5% (cinco por cento) do valor 

contratado, conforme estabelecido no Art. 56, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

SESSÃO XVI – DO TERMO DO CONTRATO 
 

16.1. Após a homologação da licitação, e sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato 

ou emitido instrumento equivalente. 

mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
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16.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para 

assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital.  

16.2.1. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por 

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

16.3. Na assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no 

edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

16.4. Na hipótese do vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital 

ou se recusar a assinar o contrato, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais 

cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de 

classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais 

documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato. 

16.5. A entrega da respectiva Nota de Empenho ficará diretamente condicionada - como solenidade de 

tratamento recíproco - ao ato formal de assinatura do respectivo contrato, cabendo à empresa, para tanto:  

16.5.1. Fazer-se representar por profissional devidamente habilitado a examinar, e comparando a minuta 

com o instrumento obrigacional definitivo; 

16.5.2. Autorizar o seu representante, não havendo divergência entre os documentos cotejados, a firmar 

em seu nome o referido contrato.  

16.6. Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma de discordância ou 

inconformismo a quaisquer tópicos do contrato que guardem absoluta conformidade com sua minuta, em 

expressão e substância. 

16.7. Ao assinar o instrumento contratual e retirar a Nota de Empenho, a empresa adjudicada obriga-se a 

executar o objeto, conforme especificações e condições contidas neste Edital, em seus anexos e também na 

proposta apresentada. Prevalecendo-se, no caso de divergência, as especificações e condições dispostas 

neste Edital. 

16.8. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura 

do contrato, respeitados e incluídos os prazos estabelecidos no art. 73, I, a e b, da Lei n.º 8.666/93 e suas 

alterações posteriores, quanto aos prazos para recebimento de obras e serviços.   

16.9. O contrato poderá ser prorrogado, com base no artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666 de 1993. 

16.10. O presente serviço está contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, podendo ser 

prorrogado, se houver interesse da Administração, para além do respectivo crédito orçamentário.  

SESSÃO XVII – DO REAJUSTAMENTO 

17.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico financeiro do contrato, poderá ser restabelecer a relação pactuada, 

nos termos do Art. 65, inciso II, letra d, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante 

comprovação documental e requerimento expresso da contratada. 

SESSÃO XVIII – DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 
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18.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 

Referência, anexo I, deste edital.  

SESSÃO XIX – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA  

19.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo I, 

deste edital.  

SESSÃO XX – DO PAGAMENTO  
 

20.1. O pagamento será efetuado, em até 30 (trinta) dias consecutivos, após a regular prestação do serviço, 

mediante o processamento normal de liquidação e liberação dos recursos financeiros pela Secretaria de 

Estado da Fazenda (SEFAZ-AP);  

20.2. O pagamento será efetuado conforme demanda efetivamente executada, mediante apresentação de 

Nota Fiscal de serviço e de material, com a discriminação dos serviços e das peças/acessórios adquiridos;  

20.2.1. Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de Empenho, sem o que, 

não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será estabelecido um prazo de 01(um) 

á 03(três) dias úteis para a Contratada fazer a substituição;  

20.2.2. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos apresentados em atendimento às 

exigências do subitem anterior, estiverem com a validade expirada, o pagamento ficará retido até a 

apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.  

20.3. É condição para o processamento do pagamento a apresentação por parte da CONTRATADA da 

regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, INSS, FGTS e Ministério do Trabalho 

(CNDT), conforme o disposto no Art. 29 da Lei nº 8.666/93 e nos arts. 6º e 7º, inciso II, do Decreto Estadual 

nº 1.278/2011, junto ao Fiscal Designado, para que se proceda a devida certificação da despesa executada.  

20.4. No caso de situação de isenção de recolhimento prévio de algum imposto, taxa ou contribuição, deverá 

ser consignada no corpo do documento fiscal a condição da excepcionalidade, o enquadramento e 

fundamento legal, acompanhado de declaração de isenção e responsabilidade fiscal, assinada pelo 

representante legal da empresa Contratada, com fins específicos e para todos os efeitos, de que é inscrita 

e/ou enquadrada em sistema de apuração e recolhimento de impostos e contribuições diferenciado, e que 

preenche todos os requisitos para beneficiar-se da condição, nos termos da lei;  

20.5. Caberá à CONTRATADA informar com clareza o nome do banco, assim como os números da 

respectiva agência e da conta-corrente em que deverá ser efetivado o crédito;  

20.6. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de descontar da(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) a serem 

pagas, qualquer débito existente da empresa em consequência de penalidade aplicada durante a prestação 

dos serviços;  

20.7. Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isto gere direito ao 

pleito de reajustamento ou correção monetária do valor inicial.  
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20.8. É vedada a realização de pagamento antes da execução do serviço ou se o mesmo não estiver de 

acordo com as especificações constantes neste instrumento;  

20.9. Fica reservado à Contratante o direito de suspender o pagamento, até a regularização da situação se, 

no ato da entrega dos veículos, forem identificadas imperfeições e/ou divergências em relação às 

especificações técnicas contidas neste instrumento e seus anexos;  

20.10. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma 

forma para tanto, fica convencionado que a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a 

data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, será mediante a aplicação da 

seguinte fórmula:  

EM = I x N x VP, onde:  

I = Índice de atualização financeira; 

I = (TX/100)  

         365 

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual (= 6%); 

EM = Encargos moratórios; 

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

VP = Valor da parcela em atraso. 

SESSÃO XXI – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

21.1. Com fundamento no Art. 7º da Lei nº 10.520/2002 e Art. 29 do Decreto Estadual n° 2.648/2007, ficará 

impedida de licitar e contratar com o Estado do Amapá e será descredenciada do cadastro de fornecedores, 

pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo demais cominações legais, a CONTRATADA que:  

a) Não mantiver a proposta;  

b) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta não assinar o contrato no prazo estabelecido, 

não aceitar ou retirar a nota de empenho;  

c) Deixar de entregar a documentação exigida no certame ou apresentar documentação falsa;  

d) Ensejar o retardamento da execução do objeto;  

e) Fornecer material que não atenda à especificação exigida no edital;  

f) Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

g) Comportar-se de modo inidôneo; 

h) Fizer declaração falsa; 

i) Cometer fraude fiscal. 27.2.  

21.2. Para os fins da alínea “h”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos Arts. 90, 92, 93, 94, 95 

e 97 da Lei nº 8.666/1993.  

21.3. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993 e suas alterações, a CONTRATADA ficará 

sujeita, no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou 
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inexecução total das obrigações, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, às seguintes 

penalidades:  

a) Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para 

a CONTRATANTE;  

b) Multa moratória de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado e por ocorrência 

de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 15% (quinze por 

cento) sobre o valor da parcela inadimplida, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma 

vez comunicados oficialmente;  

c) Multa compensatória de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de 

inexecução total do objeto e pela recusa em retirar a Nota de Empenho, recolhida no prazo máximo de 15 

(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente, e sem prejuízo da aplicação de outras sanções 

legalmente previstas;  

d) Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual da alínea anterior, será 

aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;  

e) Suspensão temporária de participar em licitação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, em relação ao órgão 

da administração ou entidade Contratante que a aplicou;  

f) Impedimento de licitar e contratar com o Estado do Amapá, pelo prazo de até cinco anos;  

g) 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;  

21.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n.º 8.666, de 1993, a CONTRATADA 

que:  

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos;  

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;  

c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos 

praticados.  

21.5. As sanções previstas nas alíneas “a”, “e” e “f” do item 21.3 desta seção poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.  

21.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas neste instrumento realizar-se-á mediante processo 

administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa, observando-se o rito previsto na Lei nº 

12.846/2013 (Lei Anticorrupção), e, subsidiariamente, o procedimento previsto na Lei nº 8.666/1993 e na 

Lei nº 9.784/1999; 

21.8. Em atenção ao princípio da proporcionalidade, na estipulação das sanções, a autoridade competente, 

deverá considerar a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, o grau de 

comprometimento do interesse público e o prejuízo pecuniário decorrente das irregularidades constatadas;  
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21.9. A CONTRATANTE poderá reter dos pagamentos devidos à CONTRATADA, como medida cautelar, 

independentemente de sua manifestação prévia, valor relativo à eventual multa a ser aplicada em razão de 

inadimplemento contratual, com base no Art. 45 da Lei nº 9.784/1999.  

21.10. O valor da multa aplicada será descontado dos pagamentos eventualmente devidos à 

CONTRATADA ou da garantia prestada, quando houver, ou ainda, quando for o caso, cobrado 

judicialmente.  

21.11. Aplicada à penalidade de multa, após regular processo administrativo, e observado o disposto nas 

condições dos itens 21.09 e 21.10, a licitante será notificada para efetuar o recolhimento do seu valor, no 

prazo de 30 (trinta) dias, contados da notificação.  

21.12. As situações dispostas no art. 78 da Lei 8.666/93 poderão ensejar, a critério da Administração, a 

rescisão unilateral do contrato. 

SESSÃO XXII – DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO  
 

22.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa 

poderá impugnar este Edital.  

22.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br 

. 

22.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.  

22.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 22.5. Os 

pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 

(três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio 

eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.  

22.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data 

de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital 

e dos anexos.  

22.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.  

22.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo 

pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

22.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 

participantes e a administração. 

SESSÃO XXIII – DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO 
 

23.1. A autoridade competente pela homologação do certame poderá revogar a licitação em face de razões 

de Interesse Público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato escrito e fundamentado.   

mailto:cpl.licitacoes@setrap.ap.gov.br
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23.2. As licitantes não terão direito a indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, 

ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 

cumprimento do Contrato.  

23.3. No caso de desfazimento de processo licitatório, fica assegurado o direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

SESSÃO XXIV – DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.  

24.2. 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, desde que não haja comunicação em contrário, pelo 

Pregoeiro.  

24.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de 

Brasília – DF.  

24.4. No julgamento das propostas e da habilitação, 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.  

24.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

24.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, 

a finalidade e a segurança da contratação.  

24.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 

Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução 

ou do resultado do processo licitatório. 

24.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 

incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.  

24.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 

desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 

público.  

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 

compõem o processo, prevalecerão as deste Edital.  

24.11. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público, decorrentes 

de fatos supervenientes, devidamente comprovados, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de 

ofício por provocação de terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.  
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24.12. É facultada ao (a) Pregoeiro (a) ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção 

de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do procedimento licitatório, vedada a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.   

24.13. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase desta licitação.   

24.14. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de documentação 

relativa ao presente pregão e/ou em decorrência da anulação do procedimento licitatório.  

24.15. Os casos omissos serão definidos pelo Secretário de Estado de Transportes, visando sempre o 

interesse público e os ditames legais. 

24.16. Todas as imposições das Legislações e Decretos, bem como e suas alterações posteriores, no que 

couber, são parte deste edital, sem necessidade de transcrição, salvo quando expressamente definido em 

contrário na própria Lei; 

24.17. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  

24.17.1.  ANEXO I - Termo de Referência; 

24.17.2.  ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços; 

24.17.3.  ANEXO III - Modelo de Declaração de ME/EPP/MEI; 

24.17.4.  ANEXO IV - Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação; 

24.17.5.  ANEXO V - Modelo de Declaração de Inexistência de Fato superveniente;  

24.17.6. ANEXO VI - Modelo de Declaração Recomendação Conjunta Nº 001/2018 - MPT/PJIJ/MCP-

PJIJ/STN -  Menor Aprendiz; 

24.17.7. ANEXO VII - Minuta do Contrato Nº ___/2021 – SETRAP; 

24.17.8. ANEXO VIII – Declaração de Visita Técnica; 

24.17.9. ANEXO IX - Minuta da Carta de Fiança Bancária para Garantia do Contrato; 

24.17.10. ANEXO X - Minuta de Garantia de Execução para Garantia do Contrato; 

24.17.11. ANEXO XI - Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; 

24.17.12. ANEXO XII - Plano de Aplicação; 

24.17.13. ANEXO XIII - Modelo de Declaração de Profissionais; 

24.17.14. ANEXO XIV - Declaração da Empresa em Papel Timbrado, informando sobre as Instalações 

Físicas, Equipamentos, Aparelhamento e de todo o Pessoal Técnico, adequados e disponíveis para a 

realização dos serviços a que se refere o Pregão Eletrônico Nº000/2021 – CPL/SETRAP; 

24.17.15. ANEXO XV - Declaração de que a Empresa Licitante está apta a realizar a prestação dos serviços 

imediatamente após a assinatura do contrato. 

SESSÃO XXV – DO FORO 
 

25.1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento Convocatório, que não possam ser dirimidas 

administrativamente serão processadas e julgadas no Foro da Justiça Estadual – Comarca de Macapá/AP, 

com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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Macapá-AP, 15 de julho de 2021.  

 

José Ronaldo Mota Rachid 

Pregoeiro/SETRAP  

Portaria nº 142/2021 
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ANEXO I 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Aprovo o Presente Termo de Referência 

Nos termos da Lei nº 8.666/93 

Em, _____/______/2021 

                                                                
Benedito Arisvaldo Souza Conceição 

Secretário/SETRAP 
Dec. nº 0795/2018 
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TERMO DE REFERÊNCIA – 2021/DITRAER/DT/SETRAP – MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E CTM DA AERONAVE PT-WJZ. 

 
 
 
 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CTM DA AERONAVE TIPO C550 CITATION II, 

SN 5500318, MATRÍCULA PT-WJZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril/2021 
 

 
 
 
 
TERMOS E DEFINIÇÕES 

1. ACIDENTE AERONÁUTICO é toda ocorrência relacionada com a operação da AERONAVE, havida entre 

o período em que uma pessoa nela embarca com intenção de realizar um vôo, até o momento que todas as pessoas 

tenham dela desembarcado, e durante o qual, pelo menos uma das situações seguintes ocorra: (i) qualquer pessoa 

sofra lesão ou morra como resultado de estar na AERONAVE, em contato direto com qualquer uma de suas 

partes, incluindo aquelas que dela tenham se desprendido, ou submetida à exposição direta do sopro da hélice, 

rotor ou escapamento de jato, ou às suas conseqüências. Exceção é feita quando as lesões resultem de causas 

naturais, forem auto ou por terceiros infligidas, ou forem causadas a pessoas que embarcaram clandestinamente e 

se acomodaram em área que não as destinadas aos passageiros e tripulantes; (ii) a AERONAVE sofra falha ou 

dano estrutural que afete adversamente a resistência estrutural, o seu desempenho ou as suas características de 

vôo; exija a substituição de grandes componentes ou a realização de grandes reparos no componente afetado. 

Exceção é feita para falha ou danos limitados ao motor, suas carenagens ou acessórios; ou para danos limitados a 

hélices, pontas de asa, antenas, pneus, freios, carenagens do trem, amassamentos leves e pequenas perfurações no 
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revestimento da AERONAVE; (iii) a AERONAVE seja considerada desaparecida ou o local onde se encontre 

seja absolutamente inacessível. 

2. AERONAVE é o avião, modelo 550, número de série 5500318, de marcas de nacionalidade e matrícula PT-

WJZ, equipado com 2 (dois) motores JT15D-4, números de série PCE-70891 e PCE-70889 cujos registros e 

documentação de controle estão na DITRAER.  

3. AIRFRAME significa a AERONAVE, excluindo os motores. 

4. ANAC é Agência Nacional de Aviação Civil. 

5. AOG é “AIRCRAFT-ON-GROUND” (AERONAVE no solo) devido à falta de COMPONENTES “NO GO” 

ou “GO IF”. 

6. APOIO OPERACIONAL são os serviços de manutenção de linha, prestados fora da sede do CENTRO DE 

SERVIÇOS. 

7. AUTORIDADE AERONÁUTICA é a Autoridade da Aviação Civil (ANAC ou CTA) no Brasil responsável 

pela administração da aviação civil. 

8. BER - “Beyond Economical Repair” é a situação em que o custo de reparo de um determinado componente 

ou parte é inviável economicamente. Para efeitos deste termo de referência, considera-se BER o componente cujo 

custo de reparo for maior que 65% (sessenta e cinco por cento) do valor de um componente novo. 

9. BOLETIM DE SERVIÇO é o documento emitido pelo fabricante para notificar as modificações 

recomendadas, substituição de peças, verificações/inspeções especiais, redução dos limites de vida existentes ou 

estabelecimento inicial de tempo de vida e conversão de um modelo para outro. 

10. DITRAER é a Divisão de Transportes Aéreos da Secretaria de Estado de Transportes do Estado do Amapá. 

11. CBO (“Cycles Between Overhaul”) é o número de CICLOS DE VÔO que podem ser realizados por um 

COMPONENTE entre cada revisão geral de manutenção. 

12. CENTRO DE SERVIÇOS é a oficina ou outra instalação física homologada pelas Autoridades Aeronáuticas, 

de acordo com as normas aeronáuticas vigentes e equipada com todo ferramental necessário, onde serão realizados 

os serviços de manutenção preventiva e corretiva na AERONAVE e seus componentes que, por sua natureza, 

complexidade, necessidade de equipamentos especiais ou ainda por determinação da Autoridade Aeronáutica, não 

puderem ser efetuados pelo APOIO OPERACIONAL. 

13. CICLO DE VÔO é a seqüência completa de uma decolagem e uma aterrissagem de um vôo. O processo de 

arremeter deve ser considerado como um CICLO DE VÔO. 

14. CLIENTE é a Secretaria de Estado de Transportes - SETRAP, cuja sede está situada na BR 210 Km 0, inscrito 

no CNPJ/MF sob nº. 00.394.577/0001-25, Macapá - AP, CEP 68906-130. 

15. COMPONENTE é a peça em si, combinação de peças, subjunção ou unidades, inclusive de motores, que 

executam uma função característica necessária à operação de um sistema.  

16. COMPONENTE “GO IF” é o COMPONENTE especificado no MMEL com restrições e condições a serem 

atendidas para o despacho da AERONAVE.  

17. COMPONENTE “NO GO” é o COMPONENTE especificado no MMEL como essencial para a 

AERONAVEGABILIDADE e operações regulares da AERONAVE e que, quando inoperante, torna o nível 
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segurança de vôo da AERONAVE inaceitável. A falha em um COMPONENTE “NO GO” faz com que a 

AERONAVE fique sem condições para trafegar e, portanto não disponível para despacho, salvo mediante 

autorização especial da AUTORIDADE AERONÁUTICA, quando tecnicamente possível. 

18. COMPONENTE REPARÁVEL é o COMPONENTE que compreende ou inclui COMPONTENTE 

REPARÁVEL, desde que sejam economicamente reparáveis, e sejam reabilitadas para uma CONDIÇÃO DE 

AERONAVEGABILIDADE, para um período não superior ao TBO do COMPONENTE ao qual as peças estão 

relacionadas. 

19. COMPONENTE SEM CONDIÇÃO DE USO é um COMPONENTE que se tornou sem condição de uso 

ou que precisa ser retirado da AERONAVE para conserto, revisão ou descarte, dependendo do caso. 

20. CONDIÇÃO DE AERONAVEGABILIDADE (AERONAVEGABILIDADE) é o estado obrigatório de 

segurança exigido pela AUTORIDADE AERONÁUTICA para manter a AERONAVE em operação normal de 

vôo, exceto se de outra forma especificado neste TERMO DE REFERÊNCIA. 

21. CONSUMÍVEIS são os itens de consumo que podem ser utilizados somente uma vez. 

22. CONTRATADA é a pessoa jurídica com a qual será celebrado o futuro Contrato de Prestação de Serviços de 

Manutenção, elaborado com base no presente TERMO DE REFERÊNCIA, observado o devido processo 

licitatório. 

23. CONTRATANTE é o Estado do Amapá, através da Secretaria de Estado do Amapá – SETRAP. 

24. CR (“Completion Rate”) ou índice de cumprimento de missões. Significa o número de vezes em que a 

AERONAVE, estando disponível para vôo, completa as missões agendadas com até 24 horas de antecedência, 

sem cancelamentos devido a discrepâncias de manutenção. 

25. CSN (Cycles Since New) é o número de CICLOS DE VÔO de um COMPONENTE, acumulados desde a sua 

fabricação. 

26. CSO (Cycles Since Overhauled) é o número de CICLOS DE VÔO de um COMPONENTE desde a sua 

última revisão geral de manutenção. 

27. CTA é o Comando Geral de Tecnologia Aeroespacial, do Ministério da Defesa do Brasil. 

28. CTM (Controle Técnico de Manutenção) é a atividade de planejamento e controle de manutenção corretiva 

e/ou preventiva da AERONAVE. 

29. DESCARTÁVEIS são os itens que não são passíveis de reparo. 

30. DIRETRIZ DE AERONAVEGABILIDADE (DA ou AD) são publicações da AUTORIDADE 

AERONÁUTICA que notificam os proprietários ou operadores de AERONAVE, bem como autoridades de 

homologação estrangeiras e outras pessoas interessadas, sobre de condições inseguras que existem ou podem se 

desenvolver em um determinado tipo de AERONAVE, bem como descreve e impõe as ações corretivas cabíveis 

para permitir a continuação da operação daquela AERONAVE. 

31. DOCUMENTAÇÃO DA AERONAVE é todo histórico de manutenção registrado no livro de registro da 

AERONAVE e dos principais sistemas. 

32. DOCUMENTAÇÃO é toda documentação de AERONAVEGABILIDADE de COMPONENTES 

REPARÁVEIS requisitada pela AUTORIDADE AERONÁUTICA, incluindo a etiqueta de utilização, 
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Formulário SEGVÔO 003, certificado de conformidade, e as etiquetas destes COMPONENTES REPARÁVEIS 

indicando TSN, CSN, Calendar Time e informações relevantes ou peças com tempo de reparo atingido, incluindo 

efetividade da AERONAVE, sempre que aplicável. 

33. DOU é Diário Oficial da União. 

34. DOE é o Diário Oficial do Estado. 

35. ESTOQUE DE TROCA é o estoque de peças AERONAVEGÁVEIS de propriedade da CONTRATADA, 

alocado no CENTRO DE SERVIÇOS ou em sede própria. 

36. FORNECEDOR é o fabricante das peças contidas no ESTOQUE DE TROCA. 

37. HORA DE VÔO é cada hora ou o tempo decorrente entre o momento em que as rodas da AERONAVE saem 

do solo na decolagem até as rodas tocarem novamente o solo na aterrissagem deste vôo. 

38. ÍNDICE MÍNIMO DE DISPONIBILIDADE é o percentual de vezes em que haverá peças de reposição 

disponíveis no Território Nacional para fornecimento imediato e instalação na AERONAVE. 

39. INCIDENTE AERONÁUTICO é toda ocorrência, inclusive de tráfego aéreo, associada à operação da 

AERONAVE, que não chegue a caracterizar como um acidente, mas que afete ou possa afetar a segurança da 

operação. 

40. LLP (“Life Limited Parts”) – PEÇAS COM TEMPO DE VIDA LIMITADO são peças que possuem 

tempo de vida limitado e que devem ser removidas no tempo correto, ou antes de atingir o tempo especificado. 

41. LRU (“Line Replaceable Unit”) - UNIDADE SUBSTITUÍVEL DE LINHA é uma unidade que pode ser 

prontamente substituída na AERONAVE durante operações de MANUTENÇÃO DE LINHA.    

42. MANUTENÇÃO PROGRAMADA é a manutenção resultante do PLANO DE MANUTENÇÃO da 

AERONAVE, principalmente verificações visuais e itens especiais, sendo subdividida em Manutenção de Base, 

de Linha ou Pesada.  

43. MANUTENÇÃO NÃO-PROGRAMADA é a manutenção executada para restaurar um COMPONENTE às 

suas CONDIÇÕES DE AERONAVEGABILIDADE, providenciando a correção de uma falha já conhecida ou 

suspeita de mau funcionamento e/ou defeito. 

44. MANUTENÇÃO DE LINHA OU “LINE MAINTENANCE” são as tarefas de MANUTENÇÃO 

PROGRAMADA e MANUTENÇÃO NÃO-PROGRAMADA, inspeções e correção de discrepâncias executadas 

em rota e nas bases de operação, durante trânsito, pernoite ou inspeção pré-vôo. 

45. MMEL (“Master Minimum Equipment List”) é a Lista Geral de Equipamento Mínimo para a 

AERONAVE, isto é, é uma lista elaborada pelo próprio fabricante da AERONAVE.  

46. OPERADOR é o próprio CLIENTE, ou outro que ele venha a especificar, responsável pela operação da 

AERONAVE. 

47. PARTES são a CONTRATADA e o CONTRATANTE. 

48. PLANO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE é plano do fabricante do AIRFRAME e de seus motores, 

com as revisões aplicáveis que mencionam as tarefas e intervalos definidos para a manutenção da AERONAVE 

para se alcançar as CONDIÇÕES DE AERONAVEGABILIDADE. 

49. RBAC é Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. 
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50. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO são as inspeções, pesquisa de pane, revisão, reparo, os trabalhos gerais 

de manutenção que devem ser providenciados pela CONTRATADA para o CLIENTE/OPERADOR na 

AERONAVE e em seus COMPONENTES, conforme o PLANO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE e estão 

limitados à MANUTENÇÃO PROGRAMADA, MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA, CTM, TREND 

MONITORING e aplicação das DIRETRIZES DE AERONAVEGABILIDADE. 

51. SUBCONTRATAÇÃO é a contratação de outras pessoas ou empresas pela CONTRATADA para 

atendimento a pontos específicos deste TERMO DE REFERÊNCIA, dentro dos limites estabelecidos pelo 

CLIENTE e com seu prévio consentimento. 

52. SUBSTITUIÇÃO EM GARANTIA significa a troca com transferência de propriedade no todo ou em parte, 

de componente sem estar em condição de uso para o fim que se destina, por outro equivalente em igual quantidade 

e valor. 

53. TBO (“Time Between Overhaul”) é o número de HORAS DE VÔO que podem ser realizadas por um 

componente entre cada revisão geral de manutenção. 

54. TREND MONITORING consiste na execução dos seguintes serviços nos motores da AERONAVE: 

monitoramento constante na performance, controle de configuração, definição de workscope e incorporação de 

qualquer modificação opcional para incremento de performance. 

55. TSN (“Time Since New”) é o número de HORAS DE VÔO de um componente, acumuladas desde a sua 

fabricação. 

56. TSO (“Time Since Overhauled”) é o número de HORAS DE VÕO de um componente desde a sua última 

revisão geral de manutenção. 

 
 
1 – OBJETO 

1.1. Realização de Pregão Eletrônico para Contratação de Pessoa Jurídica especializada para a prestação DE 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFVENTIVA, CORRETIVA E CTM DA AERONAVE TIPO 

C550, FABRICANTE CESSNA AIRCRAFT, CITATION II, SN 5500318, MATRÍCULA PT-WJZ, 

oriunda de Sentença Judicial da 4ª VARA FEDERAL-PE, Processo nº 0821511-10-2019.4.05.8300, tendo 

como fiel depositário e operador o Governo do Estado do Amapá, aos cuidados da Secretaria de Estado de 

Transportes-SETRAP, objeto deste Termo de Referencia, em constante funcionamento e em condições de 

Aeronavegabilidade, conforme exigências da Agência Nacional de Aviação Civil-ANAC. Trata-se de 

serviço comum, onde padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidas pelo edital 

por meio de especificações reconhecidas e atuais de mercado, com fornecimento de mão-de-obra e peças. 

1.2. Considerando os padrões definidos neste instrumento, os serviços a serem contratados possuem natureza 

comum para fins de aplicação da Lei 10.520/2002.   

2 – JUSTIFICATIVA 

Considerando a decisão judicial proferida nos autos da Ação Cautelar Inominada Criminal, Processo nº 

0821511-10-2019.4.05.8300 da 4ª VARA FEDERAL-PE que concedeu autorização de uso da AERONAVE 
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TIPO C550, FABRICANTE CESSNA AIRCRAFT, CITATION II, SN 5500318, MATRÍCULA PT-

WJZ, determinando que seja feita sua manutenção regular, se faz necessária a contratação de serviço 

especializado para tanto, o que é imposto tanto pela decisão judicial, como pelo dever de zelar pelo 

patrimônio a cargo do Governo do Estado do Amapá. 

Tal manutenção necessita ser realizada conforme as exigências contidas nos regulamentos brasileiros de 

aviação civil, suprir a Divisão de Transportes Aéreos-DITRAER com peças de reposição para pronto uso 

pelos mecânicos de manutenção aeronáutica do GEA, manter o Controle Técnico de Manutenção-CTM, 

manter as cadernetas de célula e de motor em dia. 

3 – FINALIDADE PÚBLICA 

Proporcionar o deslocamento do Governador do Estado e demais autoridades públicas do Estado, bem como 

utilizar esta aeronave para diversas operações da Secretária de Estado da Justiça e Segurança Pública e 

também da Secretária de Estado da Saúde, onde o deslocamento rápido seja necessário tais como remoção 

aérea, transporte de passageiros (10) e/ou transporte de cargas não perigosas. 

4 – PRAZO PARA ASSINATURA DO CONTRATO, EXECUÇÃO E VIGÊNCIA  

4.1. O objeto do contrato terá prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do  contrato. 

4.2. O objeto do contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo 

ser PRORROGADO na forma da Lei 8.666/93, Art. 57, II, por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 

(sessenta) meses; 

4.3 A licitante vencedora deverá comparecer para assinar o contrato e retirar o respectivo instrumento contratual 

dentro do prazo de 4 (quatro) dias úteis, contados da notificação feita pela SETRAP; 

4.4 O prazo de convocação para assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma vez por igual período, quando 

solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela 

administração (Art. 64, § 1º da Lei 8.666/93); 

4.5 Ocorrendo o desequilíbrio econômico financeiro do contrato, poderá ser restabelecer a relação pactuada, nos 

termos do Art. 65, inciso II, letra d, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, mediante comprovação 

documental e requerimento expresso da contratada.   

5 – PRESTAÇÃO DE GARANTIA DO CONTRATO 

5.1 Para assinar o contrato, deverá o vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor deste, a preços 

iniciais, sob pena de decair o direito à contratação. 

5.2 A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a totalizar sempre 5% 

(cinco por cento) do valor vigente do contrato. 

5.3 A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das opções previstas no Art. 56 da Lei 8.666/93, 

e suas alterações posteriores.  

6 – CONDIÇÕES PARA RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS. 
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6.1 O recebimento do(s) serviço(s), após sua execução e conclusão, obedecerá ao disposto nos Artigos 73 a 76 

da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e suas alterações posteriores. 

7 – RESPONSÁVEL  

Divisão de Transportes Aéreos - DITRAER. 

7.1 O serviço será prestado no CENTRO DE SERVIÇOS da CONTRATADA e, quando necessário, em 

qualquer lugar que a aeronave se encontre com discrepância que a torne não AERONAVEGÁVEL em 

conformidade com o MMEL ou cause o mau funcionamento dos equipamentos presentes na AERONAVE 

deixando a mesma AOG. 

 8 – CAPACITAÇÃO TÉCNICA INDISPENSÁVEL PARA CONTRATAÇÃO 

A LICITANTE deverá provar cumprimento dos seguintes requisitos: 

8.1 Registro/Certidão de inscrição da Empresa e do (s) responsável (s) Técnico (s) no Conselho Regional de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região a que estiver vinculada; 

8.2 Ter, pelo menos, no seu quadro permanente de funcionários, um funcionário de cada especialidade abaixo, 

todos habilitados pela ANAC.  

a) Engenheiro aeronáutico, ou um engenheiro técnico aeronáutico; 

b) Inspetor de manutenção 

c) Técnico eletrônico  

d) Técnico habilitado na AERONAVE objeto deste Termo de Referência; 

8.3 A comprovação empregatícia do item acima far-se-á por meio de cópia autenticada da carteira profissional 

devidamente registrada ou contrato de trabalho ou documento assinado entre empregado e empregador, 

com firma reconhecida, declarando, sob as penas da Lei no caso de declaração falsa, a existência da relação 

empregatícia entre eles; 

8.4 Possuir, obrigatoriamente, oficina homologada para manutenção da AERONAVE , objeto deste Termo de 

Referência, pela Agencia Nacional de Aviação Civil - ANAC no raio máximo de 3.000 km da cidade de 

Macapá; 

8.5 Apresentar, no mínimo, um atestado de capacidade técnica, vinculado ao responsável técnico da empresa, 

homologado pelo CREA, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, para o qual tenha 

executado ou esteja executando serviços compatíveis com o tipo da AERONAVE ou qualquer modelo 

existente de AERONAVE tipo C550 CITATION II, acompanhado da devida certidão do acervo técnico; 

8.6 A licitante deverá comprovar, através de atestado expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

que tenha executado ou esteja executando serviços compatíveis com o tipo da AERONAVE ou qualquer 

modelo existente de AERONAVE tipo C550 CITATION II; 

8.7 Fica a empresa Contratada a obrigação de registrar o contrato no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia-CREA;  
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8.8. Apresentar cópia do Certificado de Homologação de Empresa emitido pela ANAC, válido para o tipo da 

AERONAVE, para execução das tarefas, objeto deste Termo de Referência.   

09 – VISTORIA 

09.1 A empresa interessada, por intermédio do seu responsável técnico, deverá apresentar declaração de que 

vistoriou a AERONAVE objeto deste Termo de Referência e seus documentos de registro e controle, em 

até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data de apresentação dos documentos para a licitação, ou apresentar 

declaração, sob as penalidades da lei, de que se responsabiliza pelo conhecimento da AERONAVE e pela 

não realização da vistoria e, não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam 

avenças     técnicas ou financeiras com a Secretaria de Estado de Transportes-SETRAP. 

A AERONAVE estará disponível para vistoria no seguinte endereço: 

           Hangar da ICARO AVIAÇÃO. 

           Aeroporto internacional de Brasília – DF. 

10 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

a) Execução tempestiva de todas as inspeções de acordo com o PLANO DE MANUTENÇÃO DA 

AERONAVE, e execução da sua Inspeção Anual de Manutenção (IAM), quando do seu vencimento;  

b) Correção de todas as discrepâncias que tornem a AERONAVE não AERONAVEGÁVEL em conformidade 

com o MMEL, sejam oriundas das inspeções acima (PREVENTIVAS) ou constatadas durante a operação da 

AERONAVE (CORRETIVAS) ou ainda durante a correção de outras discrepâncias. Deverá a CONTRATADA 

ainda corrigir qualquer mau funcionamento dos equipamentos presentes na AERONAVE durante a vistoria 

inicial; 

c) Cumprimento de todas as DIRETRIZES DE AERONAVEGABILIDADE, desde que não relacionadas 

apenas ao conceito de “FLIGHT SECURITY” (a defesa da AERONAVE e seus ocupantes contra atos 

criminosos perpetrados por qualquer pessoa). 

d) CONTROLE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO; 

e) APOIO TÉCNICO DE CAMPO; 

f) Reparo de Componentes reparáveis da AERONAVE desde que estes reparos não sejam considerados BER.  

g) SUBSTITUIÇÃO EM GARANTIA de peças do estoque da CONTRATADA para garantir a operação da 

AERONAVE. 

h) Todos os consumíveis e descartáveis necessários no processo de manutenção da AERONAVE; 

i) Retoques de pintura e reparo de interiores no AIRFRAME 

j) Atualização do cartão eletrônico do sistema de alerta de colisão com o solo (EGPWS) da AERONAVE. 

Os itens acima serão executados nas seguintes condições: 

10.1. INSPEÇÕES 
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10.1.1. Os serviços relacionados no PLANO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE deverão ser executados 

de acordo com o manual do fabricante para cada tipo de inspeção/revisão a ser realizada e em conformidade 

com a legislação aplicável; 

10.1.2. As inspeções deverão ser realizadas no CENTRO DE SERVIÇOS, podendo, em caráter excepcional, 

e desde que autorizado pelas autoridades competentes, ser realizadas pelo APOIO TÉCNICO DE CAMPO, 

onde a AERONAVE estiver; 

10.1.3. Se, por falha de procedimento da CONTRATADA ocorrer o vencimento de qualquer inspeção que 

somente possa ser realizada num CENTRO DE SERVIÇOS, a CONTRATADA deverá assessorar a 

CONTRATANTE para obter uma autorização especial de traslado junto à ANAC, bem como realizar tarefas 

eventualmente necessárias para que o referido traslado seja realizado em segurança. 

10.2. CORREÇÃO DE DISCREPÂNCIAS 

10.2.1. Constatada qualquer discrepância na AERONAVE que a torne não AERONAVEGÁVEL em 

conformidade com o MMEL ou cause o mau funcionamento dos equipamentos presentes na AERONAVE 

durante a vistoria inicial, a CONTRATADA deverá providenciar sua correção; 

10.2.2. Sempre que possível, e desde que autorizado pelas autoridades competentes, as discrepâncias 

relacionadas à AIRFRAME deverão ser corrigidas pelo APOIO TÉCNICO DE CAMPO, onde a AERONAVE 

estiver; 

10.2.3. A CONTRATANTE efetuará o deslocamento da AERONAVE até o/um CENTRO(S) DE SERVIÇOS 

da CONTRATADA, cujo(s) endereço(s) deverá(ao) ser informado(s) na proposta comercial, sempre que 

houver discrepâncias que não comprometam a AERONAVEGABILIDADE,  e: 

a) Sejam superiores em complexidade à inspeção 150 horas; 

b) Tiverem que ser realizadas num CENTRO DE SERVIÇOS por exigência da AUTORIDADE 

AERONÁUTICA; 

c) Requeiram ferramentas especiais ou serviços técnicos de alta especialização. 

10.2.4. Caso as discrepâncias encontradas na AERONAVE a tornem não AERONAVEGÁVEL e não possam 

ser solucionadas pelo APOIO TÉCNICO DE CAMPO, a CONTRATADA deverá assessorar a DITRAER para 

obter junto à ANAC as autorizações de traslado necessárias, bem como trazer a AERONAVE às condições 

mínimas de segurança que permitam o traslado de forma segura; 

10.2.5. Quando for necessário e/ou por motivo de regulamentação aeronáutica, a empresa deverá fornecer para 

a CONTRATANTE: 

a) Um Inspetor de manutenção e/ou Engenheiro Aeronáutico para o acompanhamento das 

inspeções/revisões; 

b) Um técnico em eletrônica, para solucionar problemas pertinentes à AERONAVE. 

10.3. CUMPRIMENTO DE DIRETRIZES DE AERONAVEGABILIDADE 

10.3.1. Quando da emissão pela AUTORIDADE AERONÁUTICA de alguma Diretriz de 

AERONAVEGABILIDADE (DA ou AD) de cumprimento obrigatório, em relação à AERONAVE e seus 

componentes, a CONTRATADA deverá cumpri-la dentro de seu prazo máximo de incorporação, devendo 
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CONTRATANTE e CONTRATADA acordar a data mais apropriada para seu cumprimento, dentro do prazo 

estabelecido pela AUTORIDADE AERONÁUTICA. 

10.3.2. Não estão incluídas no escopo deste contrato as DIRETRIZES DE AERONAVEGABILIDADE 

relativas ao conceito de “FLIGHT SECURITY”, sendo este tipo de serviço apresentado em cotação a parte 

para a CONTRATADA; 

10.4. INSPEÇÕES DOS MOTORES 

10.4.1. A CONTRATADA deverá executar todas as tarefas de inspeção e manutenção dos MOTORES da 

AERONAVE, exceto sua revisão geral, que estejam previstas no Certificado de Homologação de Empresa – 

CHE emitido pela ANAC;  

10.4.2. Visando preservar a condição de AERONAVEGABILIDADE da AERONAVE em caso de FOD, 

acidentes, incidentes, ou qualquer mal uso de operação, a CONTRATADA poderá apresentar propostas de 

locação de motor suplementar que contemple o valor de utilização e o seguro. 

10.5. CONTROLE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO 

10.5.1. A CONTRATADA será responsável pelo acompanhamento técnico de componentes controlados, 

diretivas técnicas e demais exigências pertinentes à legislação aeronáutica vigente, bem como da atualização 

periódica de todas as cadernetas da AERONAVE, dos MOTORES e relatórios de voo. 

10.5.2. Para a realização do serviço de controle técnico, a DITRAER disponibilizará à empresa os seguintes 

dados: 

a) Horas de vôo, ciclos de vôo e acionamentos dos motores; 

b) Discrepâncias apresentadas; 

c) Informações sobre serviços de manutenção realizados, tais como substituição de componentes com vida 

útil controlada e inspeções cumpridas. 

10.5.3. O serviço de controle técnico será apresentado sob a forma de relatórios impressos e contendo, no 

mínimo, os seguintes dados: 

a) Dados gerais atualizados sobre horas de vôo, horas de uso dos motores, pousos e ciclos, além dos 

vencimentos das principais inspeções, IAM, peso e balanceamento, licença de estação, seguros, cartão 

NAVDATA GARMIN do EGPWS GARMIN 500 e FISTEL; 

b) Histórico de todas as inspeções realizadas; 

c) Relação de inspeções a serem cumpridas; 

d) Controle de componentes com vida útil controlada/limitada; 

e) Controle de aplicabilidade de diretrizes de AERONAVEGABILIDADE; 

f) Controle de aplicabilidade de boletins de serviço mandatórios e opcionais; 

g) Relatório de vencimento de componentes com vida útil limitada; 

h) Controle e atualização dos conjuntos de manuais de operação da AERONAVE; 

i)Apresentar relatório orçamentário de previsão das principais revisões vincendas, tendo como base a média 

de horas voadas à época da solicitação. 
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10.5.4. A empresa arcará com toda a responsabilidade referente ao pagamento de multas ou quaisquer ônus 

provenientes da não observância de algum dos itens referentes ao serviço de controle técnico, bem como será 

responsabilizada civil e criminalmente por qualquer falha na realização dos serviços; 

10.5.5. Será fornecida pela empresa, uma pasta contendo todas as listagens referentes aos controles descritos. 

Estas listagens serão atualizadas sempre que a AERONAVE cumprir uma inspeção periódica de seu 

PROGRAMA DE MANUTENÇÃO acima de 100 (cem) horas ou a cada mês (o que ocorrer primeiro). Neste 

caso, a empresa enviará à DITRAER o conjunto de listagens atualizadas para inserção na pasta. 

10.5.6. A empresa enviará à DITRAER extratos das inspeções a serem realizadas na AERONAVE e seus 

motores e dos vencimentos dos componentes com vida útil limitada e de diretivas técnicas mandatórias com, 

no mínimo, trinta dias de antecedência à realização do serviço adequado para o seu cumprimento; 

10.5.7. A partir da vigência dos serviços, sempre que os fabricantes ou autoridades aeronáuticas emitirem 

diretivas técnicas mandatórias ou opcionais aplicáveis à AERONAVE ou seus motores, a empresa enviará a 

DITRAER um sumário explicativo daquelas diretivas com informações gerais sobre seu cumprimento; 

10.5.8. O serviço de controle técnico inclui os serviços de revisão e/ou atualização das publicações e biblioteca 

técnica da AERONAVE, tais como manuais de vôo, manuais dos motores, estruturais, manuais de manutenção, 

catálogos de peças, dentre outras; 

10.6. APOIO TÉCNICO DE CAMPO 

10.6.1. Será prestado em todo o Território Nacional, e eventualmente no Exterior, visando corrigir situações 

que tornem a AERONAVE indisponível para o voo, dentro dos limites mínimos de segurança estabelecidos 

pela AUTORIDADE AERONÁUTICA.  

10.6.1.1. Um técnico da CONTRATADA poderá acompanhar os vôos da AERONAVE, ficando as despesas 

de alimentação e hospedagem por conta da CONTRATADA; 

10.6.1.2. Quando houver necessidade, seja pela natureza do serviço ou por força de regulamentação 

aeronáutica, a CONTRATADA deverá apresentar, na base Macapá, mediante acionamento pela DITRAER, 

um Inspetor de Manutenção habilitado, sem qualquer ônus para a DITRAER. 

10.6.1.3. Nos casos de necessidade de atendimento fora da base de Macapá-AP, em situação de AOG ou 

necessidade de intervenção de manutenção corretiva necessárias para restabelecer as condições de 

AERONAVEGABILIDADE da AERONAVE, o valor referente à mão-de-obra será arcado pelo 

CONTRATANTE.  

10.6.1.4. A CONTRATADA, desde que autorizada pelas autoridades competentes, deverá realizar as 

manutenções preventivas e corretivas necessárias para restaurar a condição de AERONAVEGABILIDADE 

da AERONAVE, onde esta estiver.  

10.6.1.5. Mediante solicitação da empresa CONTRATADA, a DITRAER deverá fornecer no seu hangar uma 

sala fechada para uso pela empresa CONTRATADA, de forma a permitir o armazenamento de ferramentas, 

componentes, execução de pequenos reparos. A sala deverá dispor também de cabeamento e provisões para 

ponto de telefone/fax e Internet para uso exclusivo da empresa CONTRATADA, ficando por conta da empresa 

CONTRATADA a aquisição dos equipamentos necessários para uso e contratação e pagamento destes serviços 
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para com as respectivas concessionárias. A CONTRATADA permanecerá com as chaves da sala, que serão 

restituídas à DITRAER ao término do contrato. 

10.6.1.6. No caso de serviços que sejam necessários à manutenção da condição de 

AERONAVEGABILIDADE da AERONAVE, mas não estejam contemplados no Certificado de 

Homologação de Empresa – CHE emitido pela ANAC, a CONTRATADA deverá subcontratar os referidos 

serviços na forma estabelecida no item 12 infra;  

10.7. REPARO DE COMPONENTES 

10.7.1. Havendo a necessidade de reparo de qualquer componente reparável da AERONAVE, a 

CONTRATADA deverá reparar o referido componente, para a CONTRATANTE; 

10.7.2. A obrigação da CONTRATADA descrita no item anterior limita-se, no máximo, ao valor considerado 

BER, ou seja, o custo do reparo máximo a ser suportado pela CONTRATADA é de 65% (sessenta e cinco por 

cento) do preço de um componente novo; 

10.7.3. Ocorrendo o BER, a DITRAER adquirirá um componente novo da CONTRATADA, devendo a 

CONTRATANTE dar ciência à CONTRATADA do início do procedimento de compra em até 15 (quinze) 

dias da notificação de ocorrência de BER pela CONTRATADA. 

10.7.3.1. Para caracterização do BER, a CONTRATADA deverá fornecer laudo técnico detalhado à 

CONTRATANTE, fornecido por empresa homologada para reparo do componente; 

10.7.3.2. O componente considerado BER deverá ser devolvido à CONTRATANTE, acompanhado da 

etiqueta vermelha para peça inutilizável;  

10.7.3.3. A CONTRATADA será responsável ainda pelas despesas de fretes, seguros, impostos e outras 

referentes ao transporte de peças, materiais e equipamentos da AERONAVE que necessitarem de reparo ou 

avaliação fora da localidade em que estiver sendo realizada a manutenção da AERONAVE.  

10.7.4 Caso a CONTRATADA envie peças, materiais e equipamentos para reparo ou avaliação fora do 

território Nacional a CONTRATADA cobrará da CONTRATANTE  as despesas referentes a frete, taxas e 

impostos decorrentes os quais serão ressarcidos pela CONTRATANTE, através de processo próprio. 

10.8. REMOÇÕES PROGRAMADAS E NÃO PROGRAMADAS. 

10.8.1 Diante da necessidade de reparo de componentes durante evento de manutenções programadas e não 

programadas, a CONTRATADA, providenciará a SUBSTITUIÇÃO em GARANTIA . 

10.9. CONSUMÍVEIS E DESCARTÁVEIS 

10.9.1. Materiais Consumíveis e Descartáveis necessários às atividades de manutenção serão fornecidos sem 

ônus pela CONTRATADA. Inclui-se neste escopo o combustível utilizado durante a manutenção, que deverá 

ser reposto pela CONTRATADA antes da liberação para vôo. 

10.10. RETOQUES DE PINTURA E REPARO DE INTERIORES 

10.10.1 A CONTRATADA efetuará retoques na pintura, eventualmente necessários em função do seu desgaste 

natural e visando especialmente proteger áreas da AERONAVE contra a corrosão; 

10.10.2  Reparos de interior e retoques de pintura serão efetuados apenas no(s) CENTRO(S) DE SERVIÇOS. 

10.11 LICENÇAS E SERVIÇOS ACESSÓRIOS 
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10.11.1 Ocorrendo o vencimento da Licença de Estação Rádio ou do Seguro Obrigatório (RETA) da 

AERONAVE, a CONTRATADA providenciará sua renovação, fornecendo os referidos comprovantes à 

DITRAER; 

10.11.2 Deverá a CONTRATADA também manter o cartão do sistema de alerta de colisão com o solo 

(EGPWS) e GPS atualizados; 

10.11.3 Outras taxas e emolumentos, até o limite máximo acumulado de até R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

durante toda a vigência do contrato, serão pagas pela CONTRATADA, exceto multas decorrentes da operação 

da AERONAVE. 

10.11.3.1 O ressarcimento das despesas constantes no item 9.11.3 serão efetuadas mediante apresentação do 

comprovante de pagamento, e restrito ao valor constante neste.  

10.12- EXCLUSÕES 

10.12.1. Não estão inclusas no escopo dos serviços as ações de manutenção cuja necessidade seja decorrente: 

a) De ACIDENTE ou INCIDENTE AERONÁUTICO, ou dano por objeto estranho (FOD) não causado pela 

CONTRATADA; 

b) Do mau uso da AERONAVE e suas partes e componentes, exceto quando praticado pela 

CONTRATADA; 

c) Da operação da AERONAVE fora das suas especificações operacionais estabelecidas pelo 

FABRICANTE e validadas pela AUTORIDADE AERONÁUTICA; 

d) De serviços de manutenção efetuados por terceiros ou peças instaladas por terceiros, sem anuência 

expressa da CONTRATADA; 

e) De catástrofes naturais; 

f) Do manuseio inadequado de peças de manutenção por terceiros não autorizados pela CONTRATADA. 

10.12.2 Também não estão inclusos no escopo dos SERVIÇOS: 

a) Fornecimento de combustíveis, exceto o constante no item 9.7.1, óleo lubrificante, Skydrol, graxas, outros 

fluidos ou gases. 

b) Serviços típicos e característicos de operações de base ou FBO (Fixed Base of Operations), tais como 

comissaria para vôos, 

c) Lavagem, limpeza interna e externa, polimento, asseio do sanitário (QTU), se a AERONAVE estiver fora 

do(s) CENTRO(S) DE SERVIÇOS. 

11 – METODOLOGIA EMPREGADA E ESTIMATIVA DE SERVIÇOS PARA O PERÍODO 

CONTRATUAL 

11.1 SERVIÇOS 

A atividade básica e precípua da Secretaria de Estado de Transportes-SETRAP envolve a operação diuturna da 

aeronave, dadas suas características de serviço público essencial; portanto, o investimento em manutenções 

preventivas, corretivas e reparos é pequeno se comparado aos inúmeros benefícios que traz a sociedade. 
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Essa operação diuturna deve ser acompanhada de manutenções contínuas das aeronaves (IAC 3108 e RBAC 

145), as quais abrangem: 

1. Inspeções que ocorrem periodicamente: levando-se em conta número de horas voadas pela aeronave. Ex.: 

inspeção de documentos (definidos pelo programa MSG-3 do fabricante), mais boletins mandatários a 

serem cumpridos, etc; 

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

ocorrem pelo próprio decorrer de tempo; 

3. Inspeções para emissão do Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA): que ocorrem 

anualmente, independentemente do número de horas voadas, as quais são obrigatórias para fins de 

renovação do CVA (Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade), documento obrigatório para 

permissão de voo das aeronaves, ou dispositivo legal que venha a substituí-la. 

4. Qualquer manutenção não programada resultante de um evento não previsível, que pode incluir correção 

de discrepâncias. O reparo significa a restituição da aeronave e/ou de seus componentes à situação 

aeronavegável, após a eliminação de defeitos ou danos, inclusive os causados por acidentes/incidentes. 

 

 

11.2 PEÇAS 

Para estimativa de peças e materiais, a metodologia empregada foi baseada no que se pesquisou nas diversas 

empresas. Chegou-se então, à quantidade de homem-hora que se gasta para a execução de cada serviço previsto 

e a estimativa de custo de peças e materiais a serem aplicados. 

Cabe lembrar que a grande maioria das peças desta aeronave são on condition, ou seja, são analisadas pelo seu 

estado de conservação, condições de uso e atendimento das medidas estabelecidas para a permanência em 

operação, lembrando que a aeronave encontra-se fora de operação desde que foi feita a sua apreensão o que pode 

resultar em discrepâncias durante a manutenção para retorno das operações. 

Outro ponto levantado foram os reparos ocorridos em equipamentos e sistemas que apresentarem defeitos de 

funcionamento antes de atingirem o prazo previsto para revisão ou substituição. 

Nesse sentido, importante salientar que o valor exato de cada peça depende de consultas e pesquisas no mercado 

internacional, tendo como referência o price list do fabricante do avião. 

O elevado número de peças que compõe uma aeronave, a orientação on condition do fabricante, a dificuldade 

real em se conseguir uma pesquisa de preços mais atual e a imprevisibilidade do quê e quando uma peça vai ser 

trocada, são os fatores que ratificam a necessidade de se firmar um contrato com fornecimento de peças e 

materiais da maneira aqui proposta. 

12 – RESUMO QUANTITATIVO DE HOMEM/HORA E CUSTOS ESTIMADOS DE PEÇAS E 

MATERIAIS 

12.1 – PEÇAS E MATERIAIS 
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Quando da inspeções, revisões, aferições e testes é comum haver a necessidade de substituição de peças, 

componentes e acessórios, devido ao desgaste pela utilização normal e/ou pela ocorrência de eventos 

imprevisíveis. As peças das aeronaves são, em sua maioria, importadas e cotadas na moeda americana (US$) 

pelo fabricante. 

Atualmente os fabricantes de aviões e equipamentos disponibilizam sua lista de preços a oficinas de 

manutenção através de sítios na internet onde estas, com seu devido cadastro, acessam a disponibilidade de 

estoque e o valor dos componentes aeronáuticos pesquisados. Sendo assim, todas as peças a serem aplicadas 

nos serviços de manutenção serão rastreáveis no fabricante original a fim de se garantir a qualidade dos 

mesmos. 

Diante disso foi realizada estimativa de custo de peças e materiais a serem aplicadas na aeronave que serão 

fornecidas pela oficina contratada, cujo orçamento deverá ser composto do valor de compra do componente 

no fabricante, acrescido de custos de serviço, como frete, seguro, capatazia, transporte; encargos e tributos de 

importação, de acordo com as alíquotas em vigor e que são incidentes sobre cada peça importada, etc, limitadas 

ao Mark Up total de 40% (quarenta por cento) do valor da peça em dólar americano (US$) 

Cumpre esclarecer que os fabricantes dos aviões, por questões comerciais, disponibiliza sua tabela de preços 

de peças aos seus distribuidores cadastrados e não se tem acesso por meio físico ou através de mídia. É 

disponibilizado apenas por meio digital para empresas nacionais cadastradas e sobre as peças praticam o 

denominado Mark Up. 

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

aviões vendidas pelo fabricante no exterior para a formação do preço de venda, que consiste basicamente em 

somar-se ao custo unitário da peça uma margem que seja suficiente para cobrir todos os custos, despesas e 

impostos e no final gerar um lucro na venda para manter a empresa ativa. 

Assim, a fim de a Administração delimitar seus custos, antes da aprovação da despesa, a empresa contratada 

deverá enviar para a SETRAP o orçamento da(s) peça(s), constando o valor em dólar americano (US$), 

apresentando cópia tela do sistema de vendas das peças do fabricante. A Contratante encaminhará e 

convalidará o(s) valor (es) apresentado(s), após realização de pesquisa de preço. Após convalidação, a 

Contratante encaminhará autorização expressa para aplicação das peças no serviço pretendido. 

Assim, a contratada cobrará para as peças e componentes utilizados nos serviços, objeto do contrato, o valor 

da Tabela de Preços do Fabricante vigente neste Contrato, de forma individualizada, determinada, quantificada 

e convertido o valor do Dólar em Real ao câmbio do dia útil anterior à cada faturamento (PTAX-BC), com 

base na sua cotação de venda, acrescido dos custos incidentes, limitados ao índice de 40% (Mark Up) do valor 

da peça em dólar americano (US$). 

12.2 – DA “TROCA STANDARD” 

Na eventualidade de algum componente necessitar de ser submetido à revisão cuja previsão de retorno seja 

muito grande ou, cujo valor justifique, com o intuito de não diminuir o índice de disponibilidade da frota, 

poderá se proceder à “Troca Standard”, termo amplamente conhecido e praticado na aviação mundial. 
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A “Troca Standard” é a substituição deste componente por uma peça, nova ou revisada, disponível para pronta 

entrega, submetendo-se aos mesmos procedimentos de aprovação de orçamento específico para esta finalidade. 

A diferença da “Troca Standard” com a substituição de peças é que esta última ocorre quando as peças não 

apresentam mais condições de uso ou recuperação. No caso da “Troca Standard”, a peça substituída pode ainda 

ser utilizada desde que submetida a uma revisão. O elevado custo-benefício deste procedimento o justifica, 

pelas seguintes razões: 

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

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

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

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

Logo, quando da revisão, reparo ou substituição de peças e componentes, após a avaliação dos custos para tal 

serviço e instalação de um componente tecnologicamente mais moderno ou atualizado, desde que o custo seja 

mais vantajoso para o Estado, poderá a Administração, após avaliação e aprovação do valor do orçamento, 

optar pela Troca STANDARD. 

 

14– GENERALIDADES 

14.1. Os serviços de manutenção serão efetuados de acordo com as normas e padrões da Agencia Nacional de 

Aviação Civil - ANAC, atendendo os requisitos do RBAC 43 e 145, bem como de toda legislação aplicável 

Possuir registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA da região 

a que estiver vinculada; 

14.2. Durante o período em que a AERONAVE permanecer em manutenção, a CONTRATADA deverá 

proporcionar sua hangaragem, responsabilizando-se integralmente por quaisquer danos ou perdas causados 

durante este período; 

15 – DO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

15.1. Todos os materiais, equipamentos, acessórios e peças, nacionais ou estrangeiros, que forem utilizados mas 

não estiverem contemplados no escopo dos SERVIÇOS, serão fornecidos pela CONTRATADA, através de 

orçamento prévio, ficando a CONTRATADA responsável pela procedência, qualidade, rastreabilidade e 

garantia do seu fornecimento; 

15.2. Todas as peças, materiais e equipamentos aplicáveis deverão ser originais ou recomendados pelo 

FABRICANTE, com as respectivas documentações de rastreabilidade, ou seja, apresentando o respectivo 

certificado de conformidade; 

15.3. A DITRAER poderá, em qualquer época, requisitar os comprovantes de origem das peças, materiais e 

equipamentos para arquivo de rastreamento; 

15.4. Os preços das peças, materiais, acessórios e equipamentos, comprados, necessários a qualquer serviço de 

manutenção na AERONAVE objeto deste Termo de Referência, deverão estar de acordo com o “price list DO 
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FABRICANTE” disponibilizado através da página www.flyembraer.com ou na indisponibilidade do item no 

sitio, será aceito cópia do “price list” fornecido pelo FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO das 

peças, materiais, acessórios e equipamentos. 

15.5. A CONTRATADA, exceto nos atendimentos efetuados no Exterior, será responsável em disponibilizar, 

no hangar da DITRAER, qualquer material, peças, acessórios e equipamentos necessários à manutenção da 

AERONAVE.. 

15.6. Mediante solicitação feita pela DITRAER, a CONTRATADA fornecerá imediatamente as peças, 

materiais e equipamentos disponíveis em seu estoque para atender os SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO da 

AERONAVE, respeitadas as limitações dos meios de transporte, bem como de produtos aplicáveis, contados da 

data de autorização do orçamento válido apresentado, devendo ter componentes disponíveis em seu estoque em, 

pelo menos, 95% (noventa e cinco por cento) dos acionamentos durante o ano. Nos 5% (cinco por cento) 

restantes, a CONTRATADA deverá em até 48 (quarenta e oito) horas informar à DITRAER o prazo estimado 

para fornecimento; 

15.6.1. O prazo acima poderá ser prorrogado mediante justificativa apresentada pela CONTRATADA e aceita 

pela DITRAER; 

15.7. A DITRAER não aceitará orçamentos em que forem verificados, mediante pesquisa de preços, valores 

incompatíveis com o praticado pelo mercado; 

15.8. Os prazos previstos para execução dos serviços poderão ser aumentados, com a concordância da 

DITRAER, caso não haja disponibilidade de peças para a aplicação imediata, desde que devidamente justificado 

pela CONTRATADA. 

15.9  Para o fornecimento de peças e equipamentos não inclusos no “price list” EMBRAER, a CONTRATADA 

fornecerá 03 (três) orçamentos, aplicando, sobre o valor do orçamento que vier a ser aprovado pela DITRAER, 

a taxa de administração (“handling”) no menor percentual apresentado na proposta comercial vencedora da 

licitação, devendo ser objeto de negociação antes da assinatura do contrato. 

15.10 A impossibilidade de fornecimento de 03 (três) orçamentos será justificada pela CONTRATADA, ficando 

a critério da DITRAER a aceitação de número menor de orçamentos. 

15.11 As notas fiscais, referentes a materiais adquiridos da CONTRATADA pela CONTRATANTE, deverão 

vir acompanhadas de cópia do “price list” e de cópia do orçamento aprovado pela DITRAER, e nelas (notas 

fiscais) deverão constar o número do orçamento aprovado, número do contrato e o prefixo da aeronave (PP-

EIX). 

16 – GARANTIA DOS SERVIÇOS, PEÇAS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

16.1 A CONTRATADA é obrigada a dar garantia dos serviços de manutenção prestados na AERONAVE 

objeto deste Termo de Referência nas seguintes condições:  

16.1.1 Cobrir o reparo e/ou a reposição dos materiais, e mão de obra que forem utilizados na prestação dos 

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO realizados pela CONTRATADA, sendo que: 
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16.1.1.1 AIRFRAME: Prazo de 90 (noventa) dias após o recebimento da AERONAVE ou 50 ( cinqüenta) 

horas de vôo (o que ocorrer primeiro); 

16.1.1.2 Motor: Prazo de 12 (doze) meses ou 1000 (hum mil) horas de vôo (o que ocorrer primeiro); 

16.2 A garantia dos serviços executados, peças, materiais ou equipamentos aplicados, será de responsabilidade 

da CONTRATADA, obrigando-se a administrar o processo de garantia junto ao fornecedor original; 

16.3 Todo e qualquer custo proveniente da administração da garantia, tais como fretes, impostos, serviços de 

exclusão e reposição de materiais defeituosos, despesas com deslocamento de equipes, comunicação, entre 

outros, será por conta e responsabilidade da CONTRATADA sem qualquer ônus adicional para a 

CONTRATANTE; 

16.4 Os impostos e fretes referentes ao envio e retorno de peças e equipamentos em garantia serão repassados 

à CONTRATANTE mediante comprovação; 

16.5 O período para restituição do serviço/bem à DITRAER será o mesmo da sua realização/fornecimento 

original, contatos da data de comunicação da inconsistência pela DITRAER à CONTRATADA. 

 

17 – ACIONAMENTOS EXTRAORDINÁRIOS 

17.1 No caso de panes nos equipamento da AERONAVE fora da base de Macapá-AP, a CONTRATADA 

deverá apresentar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, dentro do Território Nacional, 

independentemente do local onde estejam os equipamentos, técnicos especializados para a solução do problema, 

a partir da comunicação pela DITRAER; 

17.1.1. O prazo acima poderá ser prorrogado, por mais 24 (vinte e quatro) horas, mediante justificativa 

apresentada pela empresa, e aceito pela DITRAER; 

18– ENCARGOS DOS SERVIÇOS 

18.1 Obrigações da CONTRATANTE: 

18.1.1. Permitir acesso de funcionários da CONTRATADA, devidamente credenciados, às dependências da 

DITRAER e a dados e informações necessários ao desempenho das atividades previstas; 

18.1.2. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao serviço que venham a ser solicitados pelos 

empregados da CONTRATADA; 

18.1.3. Acionar a CONTRATADA para realização dos serviços, devidamente acompanhados da Ordem de 

Serviço, expedida pela DITRAER; 

18.1.4. Solicitar o fornecimento de peças e autorizar a execução de serviços através de formulário próprio; 

18.1.5. Supervisionar a execução dos serviços, por intermédio do servidor do DITRAER ou por quem este 

indicar por escrito para tal fim; 

18.1.6. Avaliar técnica e previamente os serviços a serem executados, propostos pela CONTRATADA; 

18.1.7. Informar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias corridos, quando possível, 

as discrepâncias a serem sanadas na próxima inspeção e a data provável da realização desta; 
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18.1.8. Disponibilizar uma sala com mesa, cadeira e provisões para comunicação (cabeamento) para telefone 

e internet para a CONTRATADA na base do CONTRATANTE, ficando por conta da CONTRATADA a 

ativação da linha telefônica e do serviço de Internet, bem como o pagamento pelo seu uso; 

18.1.9. Disponibilizar um local para guardar ferramentas e equipamentos da CONTRATADA na base do 

CONTRATANTE; 

18.1.10. Solicitar formalmente a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência; 

18.1.11. Aprovar, após análise, as ordens de serviço e orçamentos apresentados no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis, a partir do momento do recebimento; 

18.1.12. Atestar as notas fiscais conforme as ordens de serviço e orçamentos aprovados e encaminhá-los para 

o Departamento de Transportes – DT da SETRAP; 

18.1.13. Informar à CONTRATADA da existência de garantias de componentes eventualmente 

remanescentes; 

18.1.14. Fornecer ponto de ar-comprimido com pressão suficiente para acionamento de ferramentas 

pneumáticas, bem como acesso à energia elétrica, na tensão de 220volts e 380volts para acionamento de 

ferramentas de manutenção. 

18.2 Obrigações da CONTRATADA 

Caberá a CONTRATADA observar, além das responsabilidades resultantes das disposições contidas na Lei 

nº. 8.666/93, as seguintes regulamentações pertinentes aos serviços a serem prestados: 

18.2.1. Cumprir os prazos estipulados, bem como de sua proposta comercial; 

18.2.2. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da execução dos 

serviços constantes do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, 

indenizações, vales-alimentação, vales-transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo 

Governo; 

18.2.3.  Executar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes da Ordem de Serviço, 

devidamente aprovado pela DITRAER; 

18.2.4.  Garantir, na execução dos serviços, a utilização somente de peças, materiais genuínos e equipamentos 

indicados pelo fabricante da AERONAVE; 

18.2.5. Submeter à fiscalização da DITRAER, quando solicitado, os serviços executados; 

18.2.6.  Refazer os serviços ou substituir peças, materiais e equipamentos considerados inadequados pela 

DITRAER, conforme normas aeronáuticas vigentes; 

18.2.7. Manter os funcionários devidamente uniformizados no local de trabalho, quando em serviço; 

18.2.8. Responder pelos danos causados diretamente aos bens de propriedade da DITRAER, por sua culpa ou 

dolo, quando da execução dos serviços em apreço, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou ao acompanhamento da DITRAER; 

18.2.9. Fornecer aos seus funcionários, conforme normas, os EPI’s (equipamento de proteção individual) 

necessários a execução do serviço; 



GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

Secretaria de Estado de Transportes do Amapá- SETRAP 
End. Rodovia BR-210, Km 0, São Lázaro , CEP: 68.908-130, Macapá/AP 

Processo nº 6.0000063/2021 

 

 

Fls.:___________ 

 

18.2.10. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta, no total ou em parte, o patrimônio 

da DITRAER em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais 

empregados; 

18.2.11. Comunicar à DITRAER qualquer anormalidade e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

18.2.12. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada por seus 

funcionários, ainda que no recinto da DITRAER; 

18.2.13. Refazer em igual prazo de execução, contado a partir da comunicação, os serviços que forem 

rejeitados; 

18.2.14. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas inicialmente; 

18.2.15. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na 

legislação social e trabalhista em vigor em relação aos seus empregados, obrigando-se a saldá-los na época 

própria, vez que os estes não manterão nenhum vínculo empregatício com o governo do estado; 

18.2.16. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no 

desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da DITRAER; 

18.2.17. Orientar seus funcionários a manter sigilo sobre fatos, atos, dados ou documentos de que tomem 

conhecimento e que tenham relação ou pertinência com o estado, DITRAER ou SETRAP, durante e após a 

prestação dos serviços, sujeitando-se a aplicação das sanções civis e penais pelo descumprimento; 

18.2.18. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e 

regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 

18.2.19. Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação 

correta e eficaz; 

18.2.20. Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços; 

18.2.21. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e/ou avarias causadas por seus funcionários 

ou prepostos à CONTRATANTE ou a terceiros, desde que fique comprovada sua responsabilidade, de acordo 

com art. 70 da Lei nº. 8.666/93; 

18.2.22. Permanecer durante toda a vigência do Contrato em consonância com as normas referentes à 

prevenção de acidentes aeronáuticos e segurança de vôo, conforme prevêem a NSCA 3-3 e IAC 013-1001; 

18.2.23. Realizar manutenção de campo em qualquer localidade do Território Nacional, e preventiva desde 

que previamente autorizada pela ANAC. Em ambos os casos as decisões devem ser baseadas na documentação 

técnica do fabricante e legislação em vigor; 

18.2.24. Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados a AERONAVE e a terceiros por ocasião da 

operação da AERONAVE, inclusive nos vôos de teste e experiência, quando decorrentes da falha na prestação 

dos serviços ou defeitos dos equipamentos substituídos, ressalvando culpa ou dolo do piloto em comando, no 

caso deste ser servidor do estado ou a serviço do estado; 
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18.2.25. Garantir pronto atendimento à AERONAVE objeto deste Termo de Referência, devendo os técnicos 

que compõem a equipe técnica de apoio operacional prestar serviços prioritariamente à CONTRATANTE; 

18.2.26. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas ao processo 

licitatório e respectivo Contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência; 

18.2.27. Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação; 

18.2.28. Substituir, no prazo de até 2 (dois) dias corridos, quando solicitado por escrito pela DITRAER e 

tecnicamente justificado, qualquer profissional que estiver prestando o serviço objeto deste Termo de 

Referência; 

18.2.29.   Manter, na base Macapá-AP, um CR mínimo de 90%.  

18.2.30. Apresentar comprovante de assinatura dos manuais de manutenção da AERONAVE, ou documento 

que comprove seu acesso aos referidos manuais. 

19 – OBRIGAÇÕES GERAIS 

19.1. Deverá a empresa observar, também, o seguinte: 

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do governo do estado  

durante a prestação dos serviços, objeto da licitação; 

b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca destes serviços, salvo se houver 

prévia autorização da SETRAP. 

20 – SUBCONTRATAÇÃO  

20.1. É vedada a subcontratação do objeto dos serviços contratados. 

21 – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 

21.1. Durante a vigência do Contrato, a execução dos serviços deverá ser acompanhada e fiscalizada, em todos 

os seus termos, pelos fiscais do contrato indicado pelo chefe da Unidade de Manutenção da DITRAER, ou por 

servidor devidamente autorizado para esse fim, representando a DITRAER; 

21.2. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com o fornecimento e a 

assistência técnica aos materiais, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos 

observados; 

21.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser solicitadas a 

DITRAER, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes; 

21.4. A empresa deverá manter preposto para representá-la durante a execução do Contrato, desde que aceitos 

pela Administração da DITRAER; 

21.5. A execução dos trabalhos será autorizada pelo chefe da DITRAER ou chefe da unidade de manutenção, 

mediante expedição de Ordem de Serviço, assinada por inspetor de manutenção qualificado pela 

CONTRATADA, emitida em duas vias, destinando-se a primeira à CONTRATADA e a segunda ao arquivo da 

DITRAER. 
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22 - RECEBIMENTO 

22.1. O atestado dos serviços prestados e do fornecimento de peças caberá ao fiscal do contrato indicado pelo 

chefe da DITRAER/DT/SETRAP ou a outro servidor designado para esse fim. 

23 – FORMA DE PAGAMENTO 

23.1. Executados os serviços e/ou fornecida(s) a(s) peça(s), a CONTRATADA apresentará relatório técnico 

discriminado dos serviços executados na AERONAVE através de cópia das Ordens de Serviço, bem como nota 

fiscal em 02 (duas) vias, para liquidação e pagamento da despesa pela Secretaria de Estado de Transportes - 

SETRAP, mediante ordem bancária creditada em conta corrente, até o 30º (trigésimo) dia contados da entrega e 

atesto da nota fiscal fatura pela DITRAER/DT/SETRAP; 

23.2. Ao fiscal reserva-se o direito de recusar o serviço se, no ato da atestação, os serviços executados não 

estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita; 

23.3. O pagamento referente a cada medição, será liberado mediante a comprovação, pela contratada da sua 

regularidade fiscal e também da certidão negativa da Justiça do Trabalho.  

24 – PROPOSTA 

24.1. A licitante deverá indicar na proposta comercial o custo: 

1. Mensal para cumprimento do PLANO DE MANUTENÇÃO; 

2. Mensal para Apoio técnico operacional; 

3. Mensal para programa de Monitoramento de tendências do Motor; 

4. Mensal do Controle Técnico de Manutenção (CTM); 

5. Endereço(s) do(s) CENTRO(S) DE SERVIÇO(S); 

7. A listagem dos LRU’s e LLP’s dos MOTORES que estarão cobertos pelo escopo dos serviços (vide item 

10.4.2);  

8. Taxa de administração para fornecimento de materiais e serviços subcontratados. 

9.  Prazo de execução, deverão constar na proposta de preço 

9.  Prazo de validade das propostas serão de 60 dias 

24 – PENALIDADES 

24.1. Se, por culpa grave da CONTRATADA na execução das tarefas de manutenção ou correção de 

discrepâncias, ou seja, imperícia, imprudência ou negligência grosseira dos técnicos da CONTRATADA ou 

dolo, resultar dano à AERONAVE que a torne indisponível para vôo, por um período de tempo superior a 7 

dias, a CONTRATADA obrigar-se-á a disponibilizar meios de locomoção aérea equivalentes ou superiores para 

não prejudicar o andamento das operações policiais nas quais seriam empregadas a AERONAVE no período, 

sem prejuízo das sanções criminais eventualmente aplicáveis. 

24.2 30 dias da publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado do Amapá, inicia-se a medição 

dos índices de performance contratuais. Durante o período de 150 dias subseqüentes, apurar-se-á o índice 

mínimo de disponibilidade de peças, bem como o CR a partir da base de operações da DITRAER em Macapá-
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AP. Se, ao final do contrato, apurar-se índices inferiores em qualquer dos quesitos, aplicar-se-á uma pena à 

CONTRATADA de 1% do valor total do CONTRATO para cada ponto percentual abaixo de 90% em cada 

quesito. 

24.3 A CONTRATADA não será responsável se falhar com suas obrigações, ou não executar quaisquer 

SERVIÇOS ou fornecimento de peças de reposição estabelecidos neste CONTRATO ou qualquer outra 

atividade deste CONTRATO, devido às causas que não pode controlar e que não são causadas por sua falha ou 

negligência, incluindo, mas não limitado a efeitos da natureza, tais como: maremotos, terremotos, furacão, tufão, 

tempestade, motivos de força maior, ou inimigo público, guerra ou estado de guerra, guerra civil, revolta ou 

desordem, atos de terrorismo, fogo, inundação, explosão, acidente, epidemia, quarentena, restrição qualquer do 

Governo, prioridade governamental, alocação, regulamento ou ordem que afete direta ou indiretamente, os 

SERVIÇOS ou fornecimento de peças de reposição ou quaisquer materiais, ou greves nas instalações, disputas 

trabalhistas que causem suspensão, diminuição de cadência ou interrupção do trabalho, impossibilidade (após 

extensa e devida diligência) de procurar equipamento, dados ou materiais de FORNECECORES em tempo 

hábil, desde que a CONTRATANTE seja notificada, por escrito, pela CONTRATADA, após 2 (dois) dias úteis  

da ocorrência do evento, sobre as razões da não execução, ou execução parcial, de suas obrigações. Para cada 

dia de suspensão das obrigações haverá um dia de prorrogação do prazo de execução dos SERVIÇOS ou entrega 

de peças de reposição previstos neste termo de referência, ou serviços adicionais contratados, considerando que 

qualquer das PARTES poderá, se o atraso perdurar por mais de 60 (sessenta) dias, terminar o CONTRATO, 

mediante notificação por escrito à outra parte. Nesta hipótese, nenhum pagamento ou indenização será devido 

por uma parte a outra, salvo pagamentos devidos pela CONTRATANTE à CONTRATADA por outros motivos 

previstos no presente CONTRATO, inclusive por pagamentos devidos por todos os SERVIÇOS já executados 

pela CONTRATADA. Para evitar qualquer dúvida, fica estabelecido que o atraso justificável inclui a falta de 

desempenho de qualquer embarcador e/ou agente de carga contratado pela CONTRATADA que tenha como 

causa os mesmos eventos acima mencionados. 

25 – CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

ESTRUTURA PROGRAMÁTICA: 21.101.1.26.781.0030.2660 (Operacionalização de aeronaves do GEA) 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30 (material de consumo) 

FONTE DE RECURSOS: 0.1.01 (Recursos transferência da União) 

26 – ARGUMENTOS DE PESQUISA 

26.1 O total estimado para contratação entre custo de serviço de manutenção, considerando o valor do homem 

hora e valor fixo disponível de peças e materiais é de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), 

conforme demonstrativo na tabela abaixo. 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS UNITÁRIOS – Lote Único (Disputa Geral) 

Itens Descrição QTD Vl. Médio 
Valor estimado 
para a 
contratação 

VALOR 
TOTAL 
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01 
Manutenção (serviço) 
CESSNA CITATIONII C550 

1250 
h/h 

R$ 229,00 R$ 900.000,00 

R$ 
1.500.000,00 

02 

Manutenção (Saldo anual de 
peças + Limite máximo para Mark 
Up) 
CESSNA CITATION II C550 

01 
R$ 
600.000,00 

R$ 600.000,00 

 
26.2 A adjudicação do objeto em LOTE ÚNICO se justifica face à necessidade de que a prestação dos serviços 

permaneçam todo o tempo a cargo de uma mesma pessoa jurídica contratada. Isso permitirá o cumprimento do 

cronograma de manutenções periódicas preestabelecido no manual do fabricante, a observância dos prazos, a 

possibilidade de garantia dos resultados e aferição da qualidade dos serviços prestados (incluindo-se as trocas 

das peças). Ante o exposto, resta justificada a adoção da adjudicação do objeto em lote, haja vista a similitude 

dos itens e a possível economia de escala, em atenção à dicção da Súmula 247 do TCU e disposições dos artigos 

15, inciso IV, e 23, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993. 

27 – DOS ITENS DE JULGAMENTO 

Para definição do item de julgamento temos que o valor do lote do contrato seguirá a seguinte fórmula: 

[1250 h/h x A] + [R$ 600.000,00 X (1+B)] = C, onde: 

 

* 1250 h/h é a estimativa da quantidade de serviços que podem ser contratados por 12 (doze) meses. 

* ”A” é o valor do homem/hora ofertado pela licitante para o serviço de manutenção. 

* ”B” é o percentual máximo que a empresa se propões a aplicar como mark up sobre peças/materiais a serem 

utilizados nas manutenções, devendo ser classificadas as propostas que não observarem o limite previsto no 

item 11.1 do Termo de Referência. 

* R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) é o valor líquido estimado (sem a incidência do mark up aplicado pela 

licitante) para aquisição de peças a serem utilizadas nas manutenções por 12 (doze) meses. 

* ”C” é o resultado a ser obtido na equação, o qual será utilizado para definir a proposta vencedora, devendo 

ser escolhida a proposta onde o “C” for menor. 

28 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

28.1. Não é permitida a divulgação dos serviços prestados pela empresa sem prévia anuência da DITRAER, 

bem como passarão a fazer parte do Departamento de Transportes quaisquer informações geradas a partir da 

execução dos serviços contratados; 

28.2. O presente Termo de Referência deverá ser vinculado ao contrato, como condição de execução dos 

serviços; 

28.3. A DITRAER será a responsável para dirimir os casos omissos ou não previstos por este Termo; 

28.4. Fica estipulado um prazo de carência de 30 (trinta) dias para início das medições de performance do 

contrato, para que a CONTRATADA possa equipar-se e adequar-se às necessidades da CONTRATANTE. 
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 Macapá, 27 de abril de 2021. 

 

 

 

Comte. Carlos Augusto de Almeida Lima 

Chefe da Divisão de Transportes Aéreos – DITRAER/DT/SETRAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

 

 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 
 

 

Proposta / Planilha de Formação de Preço deverá ser elaborada em conformidade com as 

especificações técnicas constantes no Termo de Referência. 

A licitante deverá informar em conformidade o estabelecido em EDITAL, devendo conter ainda: 

TOTAL GERAL – R$ 

Deverá constar, obrigatoriamente, da Proposta de Preços: 

VALIDADE DA PROPOSTA: será de, no mínimo, 60(sessenta) dias contados a partir da data 

de encerramento da etapa de lances e apresentação dos envelopes; VALOR UNITÁRIO: em 

ALGARISMOS para o último lance cotado; 

VALOR TOTAL: em ALGARISMOS 

VALOR GLOBAL: em ALGARISMO e por extenso;  

DECLARAÇÃO: Declarar, na proposta, que nos preços propostos estão inclusos todas as 

taxas, impostos e demais encargos incidentes sobre o objeto licitado até o recebimento dos  pelo 

_____/SETRAP. 
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(Local), de de 2021. 

 
 
 

Assinatura e carimbo (representante legal) 
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ANEXO III 
 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME/EPP/MEI 
 
 

 
 

 

 (nome da empresa), estabelecida na ____(rua; nº e cidade), 

por seu representante legal (nome do representante, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, 

CPF , endereço domiciliar), declara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante está 

classificada como Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor 

Individual - MEI, perante (Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado), comprometendo-

se ainda a informar caso deixe de ser enquadrada na condição de Microempresa – ME, Empresa 

de Pequeno Porte – EPP ou Microempreendedor Individual–MEI, nos termos da lei. 

 

(Local), de de 2021. 
 
 
 
 
 

Assinatura e carimbo (representante legal) 
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ANEXO IV 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
 
 
 
 

A     empresa , CNPJ n.º ______

 , declara a 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES, para fins de participação no procedimento 

licitatório sob a modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO n.°xxx/xxx, cumprir plenamente todos os 

requisitos de habilitação, nos termos da legislação vigente, estando ciente da responsabilidade 

administrativa, civil e penal. 

 

 

(Local), de de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOSUPERVENIENTE 
 
 
 

(NOMEDAEMPRESA) ,CNPJnº , sediada 

na  (endereço completo), 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. 

 

 

(Local), de de2021. 
 
 
 
 

 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

_________________________________________________________________ 
SETRAP – Secretaria de Estado de Transportes – End. Rodovia BR-210 , Km 0 , São Lázaro  - Macapá/AP   

Email: cpl.licitaces@setrap.ap.gov.br 

 

Processo nº 6.0000063/2021 

 

 

Fls.:___________ 

 

ANEXO VI 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

A Licitante.................................................., inscrita no CNPJ nº....................................., 

sediada no endereço............................................., Cidade........................................, 

CEP...................................., por representante legal e para fins do Edital  n.º...........................( 

nº e ano) – CPL/SETRAP/AP, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE: 

 

A licitante deverá apresentar declaração de atendimento a Recomendação Conjunta nº 

001/2018-MPT/PJIJ/MCP-PJIJ/STN. que possui em seu quadro de pessoal, empregado, na 

condição de menor aprendiz, sendo maior de 14 (quatorze) e menor de 18 (dezoito) anos, 

conforme determina o Art. 429, da CLT, o Decreto nº 8.740/2016, em conformidade com o 

Decreto nº 5.598/2005, Art. 23 “A”, “Caput”, que autoriza a chamada ‘COTA SOCIAL” ou 

Cota de Aprendizagem). 

 

 

(Local), de de2021. 
 
 
 

Assinatura e carimbo (representante legal) 

 
 

 
 

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 

Declaração a ser emitida pela licitante. 

 

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 

Declaração a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO VII 

 
MINUTA DO CONTRATO Nº ___/2021 - SETRAP 

 
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DO 
AMAPÁ – GEA, POR INTERMÉDIO DA 
SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES - SETRAP, COMO 
CONTRATANTE, E A EMPRESA 
___________, COMO CONTRATADA, NA 
FORMA ABAIXO ESTABELECIDA. 

 
PREÂMBULO 

 
DAS PARTES E SEUS REPRESENTANTES  
 
Pelo presente instrumento e, nos melhores termos de direito, os no fim assinados, como 
outorgantes e reciprocamente outorgados, de um lado, como CONTRATANTE o GOVERNO 
DO ESTADO DO AMAPÁ - GEA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE 
TRANSPORTES - SETRAP, CNPJ n. 00.394.577/0001-25, Órgão da Administração Direta, 
Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, representada pelo seu Secretário ..., nacionalidade 
..., RG ..., CPF nº ..., residente e domiciliado ..., nº ..., Bairro ... , Município ..., de outro lado, 
como CONTRATADA, a Empresa ____________, CNPJ nº ________, com sede a ______, 
nº _____, bairro ____________, na cidade de Macapá, representada pelo Sr. 
_____________, brasileiro, portador do RG. Nº ________, CPF nº ____________, residente 
e domiciliado à ___________, nº ____, bairro ______, na cidade de ____AP, resolvem 
celebrar o presente Contrato, subordinado à legislação aplicável e especialmente a Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores, às Cláusulas e condições que se obrigam a respeitar 
e obedecer. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL  
 
1.1. Este Contrato é firmado em observância as disposições contidas no art. 37, inciso XXI da 
Constituição Federal do Brasil de 1988; Lei nº 10.520/2002; Decreto Federal nº 10.024/2019, 
Lei Complementar nº 123/2006; Lei Complementar Estadual nº 108/2018; Decreto Federal nº 
8.538/2015; Decreto Federal nº 10.024/2019; Decreto Estadual nº 2.648/2007 e, 
subsidiariamente, no que couber pela Lei nº 8.666/1993 e Lei nº 8.078/1990 (CDC), bem 
como, pelas legislações correlatas e demais exigências estabelecidas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº xxx/2021-CPL/SETRAP e seus anexos, constantes no Processo nº 
6.0000063/2021-SETRAP.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO  
 
2.1. O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREFVENTIVA, CORRETIVA E CTM DA AERONAVE TIPO C550 CITATION II, SN 
5500318, MATRÍCULA PT-WJZ. 
 



 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

_________________________________________________________________ 
SETRAP – Secretaria de Estado de Transportes – End. Rodovia BR-210 , Km 0 , São Lázaro  - Macapá/AP   

Email: cpl.licitaces@setrap.ap.gov.br 

 

Processo nº 6.0000063/2021 

 

 

Fls.:___________ 

 

2.2. O regime de execução do objeto deste contrato será de empreitada por preço unitário.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOCUMENTOS INTEGRANTES  
 
3.1. Fazem parte integrante deste CONTRATO, independentemente de sua transcrição, os 
documentos constantes no Processo nº 6.0000063/2021-SETRAP em especial, os abaixo 
relacionados:  
 
a) Termo de Referência e apêndices;  
 
b) Edital de Pregão Eletrônico nº xxx/2021/CPL/SETRAP;  
  
c) Pareceres Jurídicos da fase interna e externa (se couber);  
 
d) Proposta da Contratada, adjudicada e homologada;  
 
e) Resultado da Licitação.  
 
CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DO PREÇO  
 
4.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrão por conta da seguinte Dotação 
Orçamentária: ESTRUTURA PROGRAMÁTICA: 21.101.1.26.781.0030.2660 
(OPERACIONALIZAÇÃO DE AERONAVES DO GEA); Fonte (0.1.01 – RECURSOS DE 
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO);; Natureza de Despesa nº 3.3.90.30 (MATERIAL DE 
CONSUMO) R$ 600.000,00 (SEISCENTOS MIL REAIS) – 3.3.90.39 (OUTROS SERVIÇOS 
DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA), R$ 900.000,00 (NOVECENTOS MIL REAIS), nota de 
Empenho nº ______NE ____, de ___/___/____, no valor de R$________ (__________) e 
Nota de Empenho nº ______NE ____, de ___/___/____, no valor de R$________ 
(__________), para sua devida execução.  
 
4.2. O valor total da contratação é de R$ ________ (__________), que será pago de acordo 
com a certificação do serviço.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL  

 
5.1 Para assinar o contrato, deverá a contratada prestar garantia de 5% (cinco por cento) do 
valor deste, a preços iniciais, sob pena de decair o direito à contratação; 
5.2 A caução inicial será reforçada durante a execução dos serviços contratados, de forma a 
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato; 
5.3 A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das opções previstas no Art. 

56 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores. 

5.4 A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

5.4.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto contratado e do não adimplemento 

das demais obrigações previstas em contrato; 

5.4.2 Prejuízos causados à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

5.4.3 Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração da Contratante à 

Empresa; 
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5.4.4 Débitos do contratado para com os encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas 

relacionados com o presente contrato, tais como: INSS, FGTS, impostos, salários, vales-

transportes, vales-refeições, verbas rescisórias, etc; 

5.4.5 Quaisquer obrigações não cumpridas pelo contratado em relação ao presente 

contrato previstas no ordenamento jurídico do país, inclusive aquelas que possam gerar a 

responsabilidade subsidiária da Administração.  

 
CLÁUSULA SEXTA – DA FORMA DE PAGAMENTO 
6.1. Executados os serviços e/ou fornecida(s) a(s) peça(s), a CONTRATADA apresentará 
relatório técnico discriminando os serviços executados na AERONAVE através de cópia das 
Ordens de Serviço, bem como notas fiscais em 02 (duas) vias, de serviços e peças, para 
liquidação e pagamento da despesa pela Secretaria de Estado de Transportes - SETRAP, 
mediante ordem bancária creditada em conta corrente da contratada, até o 30º (trigésimo) dia 
contados da entrega e atesto das notas fiscais; 
6.2. Ao fiscal reserva-se o direito de recusar o serviço se, no ato da atestação, os serviços 
executados não estiverem de acordo com a especificação apresentada e aceita; 
6.3. O pagamento referente a cada medição, será liberado mediante a comprovação, pela 
contratada da sua regularidade fiscal e Trabalhista. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
A CONTRATADA obriga-se a: 

 
A CONTRATADA será responsável pelo acompanhamento técnico de componentes 
controlados, diretivas técnicas e demais exigências pertinentes à legislação aeronáutica 
vigente, bem como da atualização periódica de todas as cadernetas da AERONAVE, dos 
MOTORES e relatórios de voo. 
 
Para a realização do serviço de controle técnico, a DITRAER/DT/SETRAP disponibilizará à 
empresa os seguintes dados: 
 
a) Horas de vôo, ciclos de vôo e acionamentos dos motores; 
b) Discrepâncias apresentadas; 
c) Informações sobre serviços de manutenção realizados, tais como substituição de 
componentes com vida útil controlada e inspeções cumpridas. 
 
O serviço de controle técnico será apresentado sob a forma de relatórios impressos e 
contendo, no mínimo, os seguintes dados: 
 

a) Dados gerais atualizados sobre horas de vôo, horas de uso dos motores, pousos e 
ciclos, além dos vencimentos das principais inspeções, IAM, peso e balanceamento, licença 
de estação, seguros, cartão NAVDATA GARMIN do EGPWS GARMIN 500 e FISTEL; 

 
b) Histórico de todas as inspeções realizadas; 
c) Relação de inspeções a serem cumpridas; 
d) Controle de componentes com vida útil controlada/limitada; 
e) Controle de aplicabilidade de diretrizes de AERONAVEGABILIDADE; 
f) Controle de aplicabilidade de boletins de serviço mandatórios e opcionais; 
g) Relatório de vencimento de componentes com vida útil limitada; 
h) Controle e atualização dos conjuntos de manuais de operação da AERONAVE; 
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i) Apresentar relatório orçamentário de previsão das principais revisões vincendas, tendo 
como base a média de horas voadas à época da solicitação. 
 
A empresa arcará com toda a responsabilidade referente ao pagamento de multas ou 
quaisquer ônus provenientes da não observância de algum dos itens referentes ao serviço de 
controle técnico, bem como será responsabilizada civil e criminalmente por qualquer falha na 
realização dos serviços; 
 
Será fornecida pela empresa, uma pasta contendo todas as listagens referentes aos controles 
descritos. Estas listagens serão atualizadas sempre que a AERONAVE cumprir uma inspeção 
periódica de seu PROGRAMA DE MANUTENÇÃO acima de 100 (cem) horas ou a cada mês 
(o que ocorrer primeiro). Neste caso, a empresa enviará à DITRAER/DT/SETRAP o conjunto 
de listagens atualizadas para inserção na pasta 
 
A empresa enviará à DITRAER/DT/SETRAP extratos das inspeções a serem realizadas na 
AERONAVE e seus motores e dos vencimentos dos componentes com vida útil limitada e de 
diretivas técnicas mandatórias com, no mínimo, trinta dias de antecedência à realização do 
serviço adequado para o seu cumprimento; 
 
A partir da vigência dos serviços, sempre que os fabricantes ou autoridades aeronáuticas 
emitirem diretivas técnicas mandatórias ou opcionais aplicáveis à AERONAVE ou seus 
motores, a empresa enviará a DITRAER/DT/SETRAP um sumário explicativo daquelas 
diretivas com informações gerais sobre seu cumprimento; 
 
O serviço de controle técnico inclui os serviços de revisão e/ou atualização das publicações e 
biblioteca técnica da AERONAVE, tais como manuais de vôo, manuais dos motores, 
estruturais, manuais de manutenção, catálogos de peças, dentre outras; 

 
CLÁUSULA OITAVA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS  

 
ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
a) Execução tempestiva de todas as inspeções de acordo com o PLANO DE 
MANUTENÇÃO DA AERONAVE, e execução da sua Inspeção Anual de Manutenção (IAM), 
quando do seu vencimento;  
 
b) Correção de todas as discrepâncias que tornem a AERONAVE não 
AERONAVEGÁVEL em conformidade com o MMEL, sejam oriundas das inspeções acima 
(PREVENTIVAS) ou constatadas durante a operação da AERONAVE (CORRETIVAS) ou 
ainda durante a correção de outras discrepâncias. Deverá a CONTRATADA ainda corrigir 
qualquer mau funcionamento dos equipamentos presentes na AERONAVE durante a vistoria 
inicial; 
 
c) Cumprimento de todas as DIRETRIZES DE AERONAVEGABILIDADE, desde que não 
relacionadas apenas ao conceito de “FLIGHT SECURITY” (a defesa da AERONAVE e seus 
ocupantes contra atos criminosos perpetrados por qualquer pessoa). 
 
d) CONTROLE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO; 
 
e) APOIO TÉCNICO DE CAMPO; 
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f) Reparo de Componentes reparáveis da AERONAVE desde que estes reparos não 
sejam considerados BER.  
 
g) SUBSTITUIÇÃO EM GARANTIA de peças do estoque da CONTRATADA para garantir 
a operação da AERONAVE. 
 
h) Todos os consumíveis e descartáveis necessários no processo de manutenção da 
AERONAVE; 
 
i) Retoques de pintura e reparo de interiores no AIRFRAME 
 
j) Atualização do cartão eletrônico do sistema de alerta de colisão com o solo (EGPWS) 
da AERONAVE. 
Os itens acima serão executados nas seguintes condições: 
 
INSPEÇÕES 
 
Os serviços relacionados no PLANO DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE deverão ser 
executados de acordo com o manual do fabricante para cada tipo de inspeção/revisão a ser 
realizada e em conformidade com a legislação aplicável; 
 
As inspeções deverão ser realizadas no CENTRO DE SERVIÇOS, podendo, em caráter 
excepcional, e desde que autorizado pelas autoridades competentes, ser realizadas pelo 
APOIO TÉCNICO DE CAMPO, onde a AERONAVE estiver; 
 
Se, por falha de procedimento da CONTRATADA ocorrer o vencimento de qualquer inspeção 
que somente possa ser realizada num CENTRO DE SERVIÇOS, a CONTRATADA deverá 
assessorar a CONTRATANTE para obter uma autorização especial de traslado junto à ANAC, 
bem como realizar tarefas eventualmente necessárias para que o referido traslado seja 
realizado em segurança. 
 
CORREÇÃO DE DISCREPÂNCIAS 
 
Constatada qualquer discrepância na AERONAVE que a torne não AERONAVEGÁVEL em 
conformidade com o MMEL ou cause o mau funcionamento dos equipamentos presentes na 
AERONAVE durante a vistoria inicial, a CONTRATADA deverá providenciar sua correção; 
 
Sempre que possível, e desde que autorizado pelas autoridades competentes, as 
discrepâncias relacionadas a AIRFRAME deverão ser corrigidas pelo APOIO TÉCNICO DE 
CAMPO, onde a AERONAVE estiver; 
 
A CONTRATANTE efetuará o deslocamento da AERONAVE até o/um CENTRO(S) DE 
SERVIÇOS da CONTRATADA, cujo(s) endereço(s) deverá(ao) ser informado(s) na proposta 
comercial, sempre que houver discrepâncias que não comprometam a 
AERONAVEGABILIDADE,  e: 
 
a) Sejam superiores em complexidade à inspeção 150 horas; 
b) Tiverem que ser realizadas num CENTRO DE SERVIÇOS por exigência da 
AUTORIDADE AERONÁUTICA; 
 
c) Requeiram ferramentas especiais ou serviços técnicos de alta especialização. 
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Caso as discrepâncias encontradas na AERONAVE a tornem não AERONAVEGÁVEL e não 
possam ser solucionadas pelo APOIO TÉCNICO DE CAMPO, a CONTRATADA deverá 
assessorar a DITRAER para obter junto à ANAC as autorizações de traslado necessárias, 
bem como trazer a AERONAVE às condições mínimas de segurança que permitam o traslado 
de forma segura; 
 
Quando for necessário e/ou por motivo de regulamentação aeronáutica, a empresa deverá 
fornecer para a CONTRATANTE: 
 
a) Um Inspetor de manutenção e/ou Engenheiro Aeronáutico para o acompanhamento 
das inspeções/revisões; 
b) Um técnico em eletrônica, para solucionar problemas pertinentes à AERONAVE. 
 
CUMPRIMENTO DE DIRETRIZES DE AERONAVEGABILIDADE 
 
Quando da emissão pela AUTORIDADE AERONÁUTICA de alguma Diretriz de 
AERONAVEGABILIDADE (DA ou AD) de cumprimento obrigatório, em relação à AERONAVE 
e seus componentes, a CONTRATADA deverá cumpri-la dentro de seu prazo máximo de 
incorporação, devendo CONTRATANTE e CONTRATADA acordar a data mais apropriada 
para seu cumprimento, dentro do prazo estabelecido pela AUTORIDADE AERONÁUTICA. 
 
Não estão incluídas no escopo deste contrato as DIRETRIZES DE AERONAVEGABILIDADE 
relativas ao conceito de “FLIGHT SECURITY”, sendo este tipo de serviço apresentado em 
cotação a parte para a CONTRATADA; 
 
INSPEÇÕES DOS MOTORES 
 
A CONTRATADA deverá executar todas as tarefas de inspeção e manutenção dos 
MOTORES da AERONAVE, exceto sua revisão geral, que estejam previstas no Certificado 
de Homologação de Empresa – CHE emitido pela ANAC;  
 
Visando preservar a condição de AERONAVEGABILIDADE da AERONAVE em caso de FOD, 
acidentes, incidentes, ou qualquer mal uso de operação, a CONTRATADA poderá apresentar 
propostas de locação de motor suplementar que contemple o valor de utilização e o seguro. 

 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:  

 
Caberá a CONTRATADA observar, além das responsabilidades resultantes das disposições 
contidas na Lei nº. 8.666/93, e suas alterações posteriores, as seguintes regulamentações 
pertinentes aos serviços a serem prestados: 
 
Cumprir os prazos estipulados, no Termo de Referência, anexo I do edital, bem como de sua 
proposta comercial; 
 
Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 
execução dos serviços constantes do objeto, tais como: salários, seguros de acidentes, taxas, 
impostos, contribuições, indenizações, vales-alimentação, vales-transporte e outras que 
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 
 
Executar os serviços dentro das especificações e/ou condições constantes da Ordem de 
Serviço, devidamente aprovado pela DITRAER/DT/SETRAP; 
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Garantir, na execução dos serviços, a utilização somente de peças, materiais genuínos e 
equipamentos indicados pelo fabricante da AERONAVE; 
 
Submeter à fiscalização da DITRAER/DT/SETRAP, quando solicitado, os serviços 
executados; 
 
Refazer os serviços ou substituir peças, materiais e equipamentos considerados inadequados 
pela DITRAER/DT/SETRAP, conforme normas aeronáuticas vigentes; 
 
Manter os funcionários devidamente uniformizados no local de trabalho, quando em serviço; 
 
Responder pelos danos causados diretamente aos bens de propriedade da 
DITRAER/DT/SETRAP, por sua culpa ou dolo, quando da execução dos serviços em apreço, 
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento da 
DITRAER/DT/SETRAP; 
 
Fornecer aos seus funcionários, conforme normas, os EPI’s (equipamento de proteção 
individual) necessários a execução do serviço; 
 
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, por sua conta, no total ou em parte, o 
patrimônio da DITRAER/DT/SETRAP em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados; 
 
Comunicar à DITRAER/DT/SETRAP qualquer anormalidade e prestar os esclarecimentos 
julgados necessários; 
 
Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que praticada 
por seus funcionários, ainda que no recinto da DITRAER/DT/SETRAP; 
 
Refazer em igual prazo de execução, contado a partir da comunicação, os serviços que forem 
rejeitados; 
 
Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas inicialmente; 
 
Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais 
previstos na legislação social e trabalhista em vigor em relação aos seus empregados, 
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os estes não manterão nenhum vínculo 
empregatício com o governo do estado; 
 
Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 
legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem 
vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda 
que acontecido em dependência da DITRAER/DT/SETRAP; 
 
Orientar seus funcionários a manter sigilo sobre fatos, atos, dados ou documentos de que 
tomem conhecimento e que tenham relação ou pertinência com o estado, 
DITRAER/DT/SETRAP, durante e após a prestação dos serviços, sujeitando-se a aplicação 
das sanções civis e penais pelo descumprimento; 
 
Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas 
legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; 
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Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma 
operação correta e eficaz; 
 
Responsabilizar-se pelo fiel cumprimento dos serviços; 
 
Responder por danos e desaparecimento de bens materiais e/ou avarias causadas por seus 
funcionários ou prepostos à CONTRATANTE ou a terceiros, desde que fique comprovada sua 
responsabilidade, de acordo com art. 70 da Lei nº. 8.666/93; 
 
Aceitar, nas mesmas condições contratuais originais, os acréscimos e supressões que se 
fizerem nos serviços, de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93, e suas alterações posteriores; 
 
Permanecer durante toda a vigência do Contrato em consonância com as normas referentes 
à prevenção de acidentes aeronáuticos e segurança de vôo, conforme prevê em a NSCA 3-3 
e IAC 013-1001; 
 
Realizar manutenção de campo em qualquer localidade do Território Nacional, e preventiva 
desde que previamente autorizada pela ANAC. Em ambos os casos as decisões devem ser 
baseadas na documentação técnica do fabricante e legislação em vigor; 
 
Responsabilizar-se integralmente pelos danos causados a AERONAVE e a terceiros por 
ocasião da operação da AERONAVE, inclusive nos vôos de teste e experiência, quando 
decorrentes da falha na prestação dos serviços ou defeitos dos equipamentos substituídos, 
ressalvando culpa ou dolo do piloto em comando, no caso deste ser servidor do Estado do 
amapá ou a serviço do Estado do Amapá; 
 
Garantir pronto atendimento à AERONAVE objeto do Termo de Referência, devendo os 
técnicos que compõem a equipe técnica de apoio operacional prestar serviços prioritariamente 
à CONTRATANTE; 
 
Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas ao 
processo licitatório e respectivo Contrato, originariamente ou vinculados por prevenção, 
conexão ou continência; 
 
Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação; 
 
Substituir, no prazo de até2 (dois) dias corridos, quando solicitado por escrito pela 
DITRAER/DT/SETRAP e tecnicamente justificado, qualquer profissional que estiver prestando 
o serviço objeto do Termo de Referência; 
 
 Manter, na base Macapá-AP, um CR mínimo de 90%.  
 
Apresentar comprovante de assinatura dos manuais de manutenção da AERONAVE, ou 
documento que comprove seu acesso aos referidos manuais. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 
I) - Disponibilizar todos os meios para a execução do trabalho. 
II) – Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados, mediante apresentação dos 
documentos de regularidade fiscal. 
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III) – Acompanhar e fiscalizar a execução e entrega pela Contratação, através de um 
representante ou de uma Comissão de servidores designados, nos termos do Art.67 da Lei 
Nº 8.666/93 e suas alterações, sob o aspecto qualitativo e quantitativo da aeronave, podendo 
e devendo rejeitar no todo ou em partes, os equipamentos apresentados em descordo com o 
contrato, não eximindo a Contratada de total responsabilidade quanto ao serviço. 
IV) - Notificar, por escrito, a Contratada, nas ocorrências de eventuais imperfeições no 
transcorrer da prestação, fixando prazo para sua correção/substituição. 
V – Designar para atuar como fiscal servidor devidamente nomeado através de portaria para 
acompanhamento da entrega dos serviços de acordo com legislação vigente. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO CÓDIGO DE FISCALIZAÇÃO BRASILEIRO  

 
O CONTRATADO deverá obedecer a ás disposições estabelecidas para a prestação dos 
serviços com fornecimento de peças e acessórios objeto deste contrato, especialmente 
disposto nas Normas Técnicas  vigentes do ANAC e demais órgãos de fiscalização e 
licenciamento Aeronáutico. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES: 

 
I - O descumprimento pela CONTRATADA de quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente instrumento ficará sujeita às penalidades previstas nos art. 86 e 87 da Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, especialmente de:  
 
a) advertência, no caso de atraso de entrega dos serviços objeto deste contrato, possibilitando 
a rescisão unilateral do Contrato pelo Contratante após a 3.ª (terceira) aplicação desta 
advertência num lapso temporal inferior a 12 (doze) meses;  
b) Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por infração, no caso de utilização de Operador não 
qualificado ou máquinas e equipamentos impróprios e sem condições de uso; 
c) Advertência quando o operador não tratar com urbanidade necessária aos agentes de 
fiscalização; 
d) Advertência e multa de 10% (dez por cento) pelo não cumprimento total dos serviços 
contratados e, rescisão unilateral do contrato em caso de 03 advertências. 
e) Rescisão unilateral do Contrato pelo Contratante após a falta injustificada na prestação dos 
serviços pelo CONTRATADO durante três dias consecutivos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS ENCARGOS  

 
Serão de responsabilidade da CONTRATADA todos os encargos na entrega dos serviços, 
combustíveis e lubrificantes, seguros obrigatórios, todas as despesas na entrega de acordo 
com as disposições legais, todos os encargos trabalhistas, todos os encargos sociais e todos 
os encargos previdenciários, isentando integralmente o Contratante de qualquer outro ônus 
que não seja o preço por hora expresso na Cláusula Terceira deste Instrumento Contratual. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-
FINANCEIRO 
14.1. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de forma 

unilateral pela CONTRATANTE ou por acordo entre as partes, conforme dispõe o Art. 65, 

incisos I e II da Lei 8.666/1993. 

14.2. Em caso de alterações na forma do Art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal nº 

8.666/1993 os preços ajustados entre as partes poderão ser alterados mediante o instituto do 
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO, objetivando-se a manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro inicial do contrato, o que configurará álea econômica extraordinária e 

extracontratual; 

14.3. Para fazer jus ao reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATADA deverá solicitar 

atualização dos valores, elaborando-se, desta forma, nova planilha de preços e comprovando 

os novos valores junto a CONTRATANTE, que verificará a compatibilidade com os valores de 

mercado e sua disponibilidade orçamentária; 

14.4. Na variação do valor contratado inicialmente o instituto a ser utilizado será o 

REAJUSTAMENTO, baseado no ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA, 

apurado e divulgado pelo IBGE, configurando-se este como álea econômica ordinária; 

14.5. Para se conceder o reajuste de preços, a CONTRATADA deverá comprovar a variação 

ocorrida no período de 12 (doze) meses, compreendido entre a data limite de apresentação 

da proposta ou do orçamento a que se referir, e a data em que o índice foi divulgado 

oficialmente e evidenciou a existência de circunstância provocadora de tal reajuste. 

14.6. Em conformidade o Art. 2º da Lei n.º 10.192/2001, o reajuste só poderá ocorrer nos 

contratos que tenham prazo de duração igual ou superior a um ano; 

14.7. Os Contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 

indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou 

corrigidos monetariamente, de acordo com as disposições contidas no Art. 3º da Lei nº 

10.192/2001, e, no que com ela não conflitarem, da Lei n.º 8.666/1993; 

14.8. O Reequilíbrio Econômico Financeiro será efetuado no momento de sua ocorrência, 

mediante a celebração de TERMO ADITIVO. 

14.9. Os Reajustes de preços serão efetivados por TERMO DE ADITIVO, sendo os preços 

irreajustáveis por um período de 12 (doze) contados da proposta da empresa ou de seu fato 

gerador. 

14.10. A CONTRATADA deverá pleitear o reajuste de preços antes da prorrogação da 

vigência do prazo contratual ou do encerramento do contrato, sob pena de seu direito ser 

atingido pela preclusão administrativa. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS PRAZO DE EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA  

 
15.1 O objeto do contrato terá prazo de execução de 12 (doze) meses, contados a partir da 
assinatura do contrato, expedida pela DIVISÃO DE TRANSPORTES AÉREOS/DT/SETRAP; 
15.2  O objeto do contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser PRORROGADO na forma da Lei 8.666/93, Art. 57, II, por iguais e 
sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA RESCISÃO  

 
Caberá rescisão do presente instrumento, sem que assista direito à contratada indenização 
de qualquer espécie quando: 
I - Não cumprir as obrigações assumidas no presente instrumento, tendo a parte inadimplente 
o prazo de 5 (cinco) dias para alegar o que entender de direito; 
II - A parte contratada transferir o presente contrato a terceiros;  
III – Ocorrendo qualquer uma das hipóteses previstas nos artigos 77 a 80 da Lei n. 8.666/93;  
IV - Quando decorrido o prazo de vigência do presente contrato;  

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS GERENCIADORES DO CONTRATO 
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São responsáveis pela execução deste Contrato: Pelo CONTRATANTE 
a DITRAER/DT/SETRAP e pelo CONTRATADO o representante legal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA ESTIMATIVA  

 
Eventuais diferenças que vierem a serem verificadas entre as quantidades licitadas 
informadas no Anexo I do Edital de Pregão ____/2021-CPL/SETRAP e as quantidades 
efetivamente solicitadas serão verificadas, sobretudo pelo fato dos dados contidos no Anexo 
I do Edital de Pregão n.º ____/2021-CPL/SETRAP se tratarem de dados estimativos, sendo 
certo que o Contratado somente fará jus ao pagamento dos quantitativos efetivamente 
fornecidos e mensuradas pela fiscalização da Secretaria de Estado de Transportes/GEA. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DEMAIS CAUSAS DE RESCISÃO  

 
Constituirão motivos para rescisão do contrato, independentemente da conclusão de seu 
prazo:  
a) manifesta deficiência do serviço;  
b) reiterada desobediência dos preceitos estabelecidos;  
c) falta grave a juízo do estado;  
d) abandono total ou parcial do serviço;  
e) falência ou insolvência;  
f) não der início às atividades no prazo previsto. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA SUBCONTRATAÇÃO  

 
20.1 É vedada a subcontratação do objeto dos serviços contratados 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS  

 
21.1 A CONTRATADA obrigatoriamente deverá apresentar garantia dos equipamentos e 
acessórios como condições aqui estabelecidas no Contrato:  
 
21.2 Em nenhuma hipótese poderá ocorrer a assinatura do Contrato sem que a 
CONTRATADA apresente a GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS,  
necessários para a execução do objeto do contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – DOS CASOS OMISSOS  
 
22.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 
contidas na Lei nº 10.520/2002; no Decreto 10.024/2019, na Lei nº 8.666/1993, 
subsidiariamente, ao contido na Lei nº 8.078/1990 (CDC); demais normais aplicáveis e 
princípios gerais dos contratos.  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO  
 
23.1. O presente Contrato deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Estado do 
Amapá, no prazo máximo de 20 (vinte) dias a contar do 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a 
sua assinatura, conforme preceitua o art.61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA – O FORO  
 
24.1. O Foro deste contrato é o da Comarca de Macapá-AP, com exclusão total de qualquer 
outro que seja invocável.  
  
 
E por estarem assim, justos e contratados, o presente instrumento será lavrado em 02 (duas) 
vias de igual teor e forma, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelas partes 
contraentes na presença de 02 (duas) testemunhas.   
 
 
 

Macapá-AP, / /2021. 
 

 SETRAP. 
CONTRATANTE 

 
 

   CONTRATADA 
 

TESTEMUNHAS: 
 

1 - RGn.º  
 

 
2 - RGn.º  
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ANEXO  VIII 

 

DECLARAÇÃO DE VISITA TECNICA 

 

 

A empresa xxxxxxxxxxxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxxxxxxx, por intermédio de seu 
responsável técnico, Engenheiro ___________________________________________ 
portador da carteira do CREA n.º ___________________ da ________ Região, DECLARA, 
que realizou a visita técnica na Aeronave tipo C550 CITATION II, SN 5500318, MATRICULA 
PT-WJZ, no Hangar da ICARO AVIAÇÃO, Aeroporto Internacional de Brasilia-DF, nos 
termos do item do Edital do Pregão Eletrônico nº ___/2021 – CPL/SETRAP. 
 

 

Macapá, _____de ______________ de2021 

 

 

_______________________________________________________ 

CARIMBO E ASSINATURA DO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO  IX 

 

MINUTA DA CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA PARA GARANTIA DO CONTRATO 
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A 

Secretaria de Estado de Transportes – SETRAP 

Comissão Permanente de Licitação 

Rod. BR-210, km  - s/n – São Lázaro 

Macapá/AP 

Brasil 

 

Carta de fiança - R$............. 

 

Pela presente, o Banco...............................com sede a rua ....................................... da cidade 

...................... do Estado ................. por seus representantes infra-assinados,  declara-se 

fiador e principal pagador, com expressa renúncia dos benefícios estatuídos no Artigo 827, do 

Código Civil Brasileiro, da empresa ...................... sediada à rua ......................................... da 

cidade ....................... do Estado ................... até o limite de R$ ................ 

(.......................................) para efeito de garantia para a execução do Contrato objeto do 

Edital do Pregão Eletrônico  nº.  ___/2021 - CPL/SETRAP. 

Este Banco se obriga, obedecido ao limite acima especificado, a atender dentro de 24 horas 

as requisições de qualquer pagamento coberto pela caução, desde que exigidas pela 

SETRAP, sem qualquer reclamação, retenção ou ainda embargo ou interposição de recurso 

administrativo ou judicial com respeito à SETRAP. 

Obriga-se ainda este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou não, na hipótese de 

ser este Departamento compelido a ingressar em juízo para demandar o cumprimento de 

qualquer obrigação assumida por nossa afiançada. 

Declaramos, outrossim, que só será retratável a fiança, na hipótese de a afiançada depositar 

ou pagar o valor da caução garantida pela presente Carta de Fiança Bancária ou por nova 

carta de fiança, que seja aceita por este Departamento. 

Atestamos que a presente fiança está devidamente contabilizada no Livro nº. ............ ou outro 

registro usado deste Banco e, por isso, é boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso, as 

determinações do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetárias no país de origem. 

Os signatários desta, estão regularmente autorizados a prestar fianças desta natureza por 

força de disposto no Artigo ..........dos Estatutos do Banco, publicado no Diário Oficial, em 

......... do ano ..........., tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia ................ realizada 

em ........... . 
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A presente fiança vigorará por um prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a emissão do 

Termo de Recebimento Definitivo dos serviços pela SETRAP. 

 

 ................., ...... de .......... de .... 

 

 Banco ......................................... 

 

Obs. 

1) A carta deverá ser emitida em papel timbrado, devendo, ainda, estar com firma 

devidamente reconhecida. 

2) Deverá ser acompanhada de cópia do estatuto do emitente, se este for Sociedade 

Anônima ou cópia do contrato Social, se for Limitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO X 

MINUTA DE GARANTIA DE EXECUÇÃO PARA GARANTIA DO CONTRATO 

(SEGURO GARANTIA) 



 
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

  

_________________________________________________________________ 
SETRAP – Secretaria de Estado de Transportes – End. Rodovia BR-210 , Km 0 , São Lázaro  - Macapá/AP   

Email: cpl.licitaces@setrap.ap.gov.br 

 

Processo nº 6.0000063/2021 

 

 

Fls.:___________ 

 

Por este Seguro-Garantia, ....................................................... (nome e endereço do 

Contratado) como Principal (daqui por diante chamado “o Contratado”) 

e............................................ (nome, título legal e endereço da Seguradora ou Companhia de 

Seguros) como Seguradora (daqui por diante chamado “a Seguradora”), estão segura e 

firmemente obrigados junto a SECRETARIA DE ESTADO DE TRANPORTES – SETRAP, sito 

Rod. BR-210, Km 0 – S/N – São Lázaro, em Macapá – AP por um montante de R$ .......... 

(......................................) (montante do Seguro-Garantia) como Beneficiário importância por 

cujo pagamento a ser feito bem e verdadeiramente nos tipos e proporções de moedas nas 

quais o Preço do Contrato é pagável, o Contratado e a Seguradora obrigam-se, bem como 

aos seus herdeiros, executores, administradores, sucessores e continuadores, em conjunto e 

separadamente, firmemente pelos termos presentes. 

Considerando que o Contratado sagrou-se vencedor da licitação objeto do Edital  do Pregão 

Eletrônico nº. ___/2021- CPL/SETRAP, para execução dos serviços de ..................................... de 

acordo com os documentos, planos, especificações e alterações a ele, os quais na medida aqui 

estabelecida, são deste feito parte integrante e são daqui por diante designados como o Contrato. 

Agora, consequentemente, as condições desta Obrigação são tais que, se o Contratado 

executar fielmente o dito Contrato, inclusive quaisquer alterações nele contidas, então esta 

obrigação perderá completamente o seu efeito, de outro modo ele permanecerá em pleno 

vigor e efeito. 

Quando quer que o Contratado possa estar, ou seja, declarado pelo Contratante como 

estando inadimplente em relação ao Contrato, tendo o Contratante desincumbindo-se das 

obrigações que ali são consignadas, a Seguradora poderá prontamente remediar a 

inadimplência ou prontamente fará o seguinte: 

(1)  Completar o Contrato de acordo com os seus termos e condições; ou 

(2)  Obter uma proposta ou propostas de empresas qualificadas para submissão ao 

Contratante com vista a completar o Contrato de acordo com os seus termos e condições e, 

uma vez tendo o Contratante e a Seguradora determinado qual a empresa com a proposta 

adequada e de preço mais baixo, promover um acordo entre tal empresa e o Contratante, 

além de, à medida que o trabalho progride, tornar disponíveis (mesmo que devesse haver 

uma inadimplência ou uma sucessão de inadimplência sob o Contrato ou Contratos de 

complementação arranjados sob este parágrafo) fundos suficientes para pagar o custo de 

conclusão menos o Saldo do Preço do Contrato; porém não excedendo , incluído outros 

custos e danos pelos quais a Seguradora possa ser responsável conforme o que consta 

abaixo, o montante estabelecido no primeiro parágrafo deste.  O termo “Saldo do Preço do 

Contrato”, conforme usado neste parágrafo, significará o montante total pagável pelo 
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Contratante ao Contratado sob o Contrato, menos o montante adequadamente pago pelo 

Contratante ao Contratado; ou 

(3) Pagar ao Contratante o montante exigido por ele para concluir o Contrato de acordo 

com os seus termos e condições até um total que não ultrapasse o montante deste Seguro 

Garantia. 

A Seguradora não será responsável por uma importância maior do que a penalidade 

especificada neste Seguro-Garantia. 

Nenhuma ação judicial relativa a este Seguro-Garantia será ajuizada antes de esgotado um 

ano da data de emissão do Certificado de Responsabilidade por Defeitos. 

Nenhum direito a ação decorrerá deste Seguro-Garantia em favor de ou para o uso de 

qualquer pessoa ou corporação que não o Contratante aqui designado ou os seus herdeiros, 

executores, administradores, sucessores e continuadores. 

Este Seguro Garantia permanecerá válido para todos os efeitos, até o 60º (sexagésimo) dia 

após a emissão do termo de Aceitação Definitivo dos serviços decorrentes do contrato ora 

segurado. 

 

Assinatura................................................  Assinatura.................................................  

 

Em nome de.............................................. Em nome de............................................... 

 

 

Por............................................................  Por............................................................. 

 

Testemunhas: 

 

1-....................................................................................... 

 

2-....................................................................................... 

 

 

 

ANEXO  XI 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
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(Identificação da licitante) 

 

 

(Identificação completa do representante da licitante) 

Como representante devidamente constituído de  ____________ doravante denominado 

(Identificação da licitante)_______________________ para fins no disposto     no           

(Licitante) Item do Edital nº ________________ declara, sob as penas da lei, em especial o 

art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) A proposta apresentada para participar do Edital nº______ foi elaborada de maneira 

independente pelo licitante_______________ (Identificação da licitante). E o conteúdo da 

proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação referente ao Edital nº 

______________, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Edital nº 

______________, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 

potencial ou de fato do Edital nº __________por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

c) Que não tentou, por qualquer meio, ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato no Edital ___________ quanto a participar ou não da 

referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do edital de nº ______________, 

não será de todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com qualquer 

outro participante potencial ou de fato do Edital nº _______________ antes da adjudicação 

do objeto do referido Edital; 

 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação com Edital nº 

___________ não foi em todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 

recebido de qualquer integrante da SETRAP antes da abertura oficial das propostas; e. 
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f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta Declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

 

 

Macapá-AP, ____ de __________ de 2021 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Representante legal do licitante no âmbito da licitação com identificação completa 
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ANEXO XII 

 

PLANO DE APLICAÇÃO DO CONTRATO Nº ____ / 2021 – SETRAP 

 

O presente PLANO DE APLICAÇÃO está respaldado na classificação orçamentária abaixo: 

 

OBJETIVO FONTES PROGRAMA 
CATEGORIA 

ECONÔMICA 
VALOR (R$) 

     

T O T A L         G E R A L xxxxxxxxxx 

 

 

Macapá-AP, ______ de ______________________ de 2021. 

 

 

 

Benedito Arisvaldo Souza Conceição 

Secretário – SETRAP 

CONTRATANTE 

 

 

_______________________________ 

CONTRATADA 
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ANEXO XIII 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROFISSIONAIS 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Editalnº ___/2021, que o(a) Sr(a) 

__________________________, portador(a) do CPF(MF) nº ______________ e inscrito(a) 

no CREA/___ sob o nº __________________ é o(a) nosso(a) indicado(a) como Responsável 

Técnico para acompanhar a execução dos serviços, objeto da licitação em apreço. 

 

 

 

OBS: Declarar os nomes de todos os responsáveis técnicos, de acordo com as especificações 

dos serviços, que acompanharão a execução dos serviços. 

 

Local e data 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura e carimbo 

(do representante legal) 

 

 

 

 

Observações: Emitir em papel que identifique a licitante. 
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ANEXO  XIV 

 

 

 

DECLARAÇÃO DA EMPRESA EM PAPEL TIMBRADO, INFORMANDO SOBRE AS 

INSTALAÇÕES FÍSICAS, EQUIPAMENTOS, APARELHAMENTO E DE TODO O PESSOAL 

TÉCNICO, ADEQUADOS E DISPONÍVEIS PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS A QUE 

SE REFERE O PREGÃO ELETRÔNICO Nº___/2021 – CPL/SETRAP. 

 

 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

 

___________________________________ 

Nome e assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

Observações: emitir em papel que identifique a licitante. 

Declaração a ser emitida pela licitante. 
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ANEXO XV 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE ESTÁ APTA À REALIZAR A 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IMEDIATAMENTE APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO. 

(Este modelo deverá ser transcrito na forma e na integra, em papel timbrado da empresa). 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

............................(nome da empresa)...................inscrita no CNPJ sob oi 

nº...................sediada...........(endereço completo)..................................., por intermédio de 

seu representante legal o(a) Sr(a).................., portador(a) da Carteira de Identidade nº. 

...........e do CPF nº............................, DECLARA, sob as penas da lei, que que está apta à 

realizar a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato, Edital 

nº............., destinado à ...................................(nome da obra ou serviços). 

 

LOCAL E DATA 

 

 

 

NOME A SSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA 
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TERMO DE ENCERRAMENTO 

 

 

 

 

Este volume do Edital de Pregão Eletrônico nº 007/2021 – CPL/SETRAP possui 84 (oitenta)  

folhas numericamente ordenada. 

 

 

 

 

 

 

 

Macapá-AP, 15  de julho de 2021. 

 

 

 

 

 

 

José Ronaldo Mota Rachid 
Pregoeiro da CPL / SETRAP 
Portaria nº 142/2021-SETRAP 
 

 

 

 

 

 

 

 


