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EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO LICITATORIO Nº 007/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 

PREÂMBULO 

O MUNICIPIO DE REDENÇÃO, através de seu Pregoeiro Wilmar Marinho Lima, designado pela 

Portaria nº 010/2017, de 02/01/2017, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará e na Impressa 

Oficial da União e Jornais de grande circulação, torna público, para conhecimento dos interessados, 

com a respectiva autorização do Prefeito Municipal, que realizará licitação na modalidade Pregão 

Presencial, do tipo menor preço por item, de acordo com a Lei Federal n° 10.520, de 17.07.2002, 

aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal 8.666, de 

21.06.1993, com alterações posteriores e ainda a Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se às 09h00min (Horário local), do dia 09 

de fevereiro de 2018, na Sala de Reunião da CPL Comissão Permanente de Licitação, localizado à 

Rua Walterloo Prudente nº 253 2º Andar, sala 202, Setor Jardim Umuarama-Redenção-Pará. 

OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para 

o primeiro dia útil subseqüente,no mesmo local e hora, salvo as disposições em contrário. 

 

DO OBJETO 

O objeto da presente licitação é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 250 

(duzentos e cinquenta) horas voos de aeronaves sendo:  

 

 

1- 90 (horas) vôos de aeronave TIPO BIMOTOR COM CAPACIDADE PARA 06 
(SEIS) PASSAGEIROS, POR HORA VÔOS PERCORRIDOS, para atender 
aos interesses da Prefeitura Municipal de Redenção. 

 
2 – 160 (horas) de aeronave, TIPO MONOMOTOR, COM CAPACIDADE PARA 
06 (SEIS) PASSAGEIROS, POR HORA VÔOS PERCORRIDOS. 
 

TIPO: MENOR PREÇO/POR/HORA VÔOS 

 
FONTE DE RECURSOS 
 

 

04.122.0036.2004 – Funcionamento do Gabinete do Prefeito 
04.122.0036.2004 – Funcionamento do Gabinete do Prefeito 

04.092.1203.2009 – Manutenção Procuradoria do Município 
04.122.1004.2010 – Funcionamento da Secretaria de Governo 

04.122.1203.2020 – Funcionamento da Secretaria de Administração 

04.122.1203.2021 – Funcionamento do Departamento de Pessoal 

15.451.1013.2023 – Funcionamento do Departamento de Trânsito 

04.122.1203.2023 – Funcionamento da Controladoria 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
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1 DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 

 Somente poderá participar desta Licitação a empresa que atender o disposto nos títulos DOS 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e DA PROPOSTA DE PREÇOS, itens números 4 e 5 e 

apresentar a Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação. 

 Ficarão impedidas de participar: 

a) Empresas reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) Empresas cujos dirigentes sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício 

com a CONTRATANTE, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei 

Federal nº 8.666, de 21.06.93; 

c) Empresas que tenha sido declarada inidônea pela Administração Pública ou que 

estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com a Administração. 

2 DO CREDENCIAMENTO 

 

 Instaurada a sessão, os licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão 

declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 

conformemodelo constante do Anexo III; 

 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

 

a) O contrato, estatuto social ou o ato constitutivo, no qual estejam expressos 

poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura, devidamente registrado perante o órgão competente; 

 

b) Tratando-se de procurador, além dos documentos exigidos no item a, com 

indicação dos poderes do mandante para outorga, o instrumento de 

procuração pública ou particular com firma reconhecida, com poderes 
‘específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos, desistir de 

sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame; 

 

 Para efeito de aplicação da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, os licitantes 

enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte devem apresentar declaração do 

próprio licitante, conforme modelo do Anexo II a este edital.  

 

 As credenciais, as declarações e o documento de que tratam os subitens acima, devem ser 

apresentados em separado dos envelopes n° 01 e 02 e serão anexadas ao processo. 

 

 O representante do licitante deverá identificar-se, exibindo documento oficial de identificação 

que contenha foto; 
 

 Os licitantes que não se fizerem representar ou cujos representantes não portarem documentos 

que os credenciem e os identifiquem não poderão rubricar documentos ou praticar outros atos 

pertinentes a esta licitação. 
 

 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado; 



 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

 

3 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção-PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

 

 É vedada a representação de mais de um licitante por um mesmo representante. 

 

3 DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO 
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E 
DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo 

estabelecido no Anexo III do Edital, deverá ser apresentada fora dos envelopes números 1 e 2, 

mencionados adiante; 

 

 No local, data e horário fixado no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverão apresentar à 

(indicar nome e descrição completa da comissão de licitação responsável), a proposta e os 

documentos para habilitação, separadamente, em 02 envelopes fechados e indevassáveis, contendo 

em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 

 

a)       Envelope nº 1 – Proposta 

Pregão Presencial nº 005/2018 
 

b)       Envelope nº 2 – Documentos de Habilitação 

Pregão Presencial nº 005/2018 

 

4 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 

processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou cópia acompanhada do original para 

autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de apoio da Administração, ou 

publicação em órgão da imprensa oficial; 

  

 Todas as folhas dos documentos constantes dos envelopes deverão ser rubricadas e numeradas 

seqüencialmente da primeira à última folha, na ordem solicitada, de modo a refletir o seu número 

exato; 

 

 A documentação relativa à habilitação jurídica consiste em: 

a) Registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e a 

ultima alteração, devidamente registrado no órgão competente, acompanhado de 

Documento dos administradores da Empresa (RG, CPF ou Carteira de 

Habilitação); 

 
b) CNPJ; 

 

c) Declaração de comprovação do cumprimento do disposto no inciso V do artigo 

27, da Lei nº 8.666/93, acordo com modelo estabelecido no Anexo IV do Edital; 
 

d) Alvara de funcionamento; 

 A documentação relativa à regularidade fiscal consiste em: 

a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa 
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de Débitos relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela 

procuradoria Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil. 

b) Prova de regularidade de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

– FGTS, comprovada através de apresentação de certificado fornecido pela Caixa 

Econômica Federal; 

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social - INSS, comprovada pelo 

fornecimento de Certidão Negativa de Débito – CND; 

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, (natureza Tributária e Não 

Tributária) comprovada mediante o fornecimento de Certidão de Regularidade 

Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou sede do licitante.  

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada mediante o 

fornecimento de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura 

Municipal do domicílio ou sede da licitante;  

f) Certidão Negativa de débito Trabalhista (CNDT), expedida gratuita e 

eletronicamente, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a 

Justiça do Trabalho. Conforma a lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011. Poderá adquirir 

no seguinte endereço eletrônico http://www.tst.jus.br/certidao. 

g) A licitante poderá deixar de apresentar os documentos de habilitação desde que já 

constem na CPL, apresentando substitutivamente o Certificado de Registro 

Cadastral válido, assegurado às demais licitantes o direito de acesso aos dados 

nele constantes.  

 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição. 

 Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, será 

assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo momento inicial corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com eleito de negativa.       

 A documentação relativa à qualificação técnica consiste em: 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidade e prazos com o objeto da licitação, mediante atestados 

fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

b) Comprovante da existência de Hangar e oficinas de manutenção da licitante 

próprio ou contratado, devidamente autorizado pelo Órgão competente, onde 

ficarão baseadas as aeronaves para atender a prefeitura Municipal de Redenção. 

c) Certificado de Homologação ou documento equivalente, fornecido pela ANAC, 

constando ser a licitante empresa autorizada em operações de táxi aéreo nas 

modalidades das aeronaves em que esteja concorrendo neste Certame; 

d) DOCUMENTOS DAS Aeronaves: 

d.1 – Certificado de Aero navegabilidade; 

d.2 – Certificado de matricula;  

http://www.tst.jus.br/certidao
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d.3 – Inspeção Anual de Manutenção – DIAM; 

d.4 – Licença de Estação;  

d.5 – Apólice de Seguro; 

d.6 – portaria ANAC Autorização para exploração de serviços de transporte Aéreo 

público. 

 

e) Comprovação de plenas condições de manutenção das aeronaves, por meio de 

Certificado de Homologação emitido pela ANAC 

f) Prova de inscrição no Registro Aeronáutico Brasileiro 

6.5 A documentação relativa à qualificação econômico-financeira consiste em: 

a) Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida 

na sede da pessoa jurídica, pela autoridade competente; 

b) Balanço Patrimonial e/ou demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados ma forma da Lei, devidamente assinado por contador ou 

por profissional equivalente, com certificado de regularidade no Conselho Regional 

de Contabilidade - CRC, que comprovem a boa situação econômico-financeira da 

empresa, vedada sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. 

 Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição 

aos documentos relacionados neste Edital. 

 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou 

apresentá-los em desacordo com as exigências deste edital, ressalvadas as restrições relativas à 

regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da lei 

Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

5 DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 A proposta de preços, com base nas especificações contidas no Termo de Referência,Anexo I 

deste Edital, deverá observaras seguintes exigências: 

 

a) A proposta deverá ser impressa em papel timbrado da empresa, contendo a 

identificação do licitante (nome/CNPJ e endereço) e redigida em língua portuguesa, 

salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas 

seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, suas folhas deverão 

estar rubricadas e numeradas e ser datadas e assinadas pelo representante da 

licitante; 

b) Mencionar o número do processo licitatório e do Edital, contendo a razão social da 

licitante, bem como seu endereço e o respectivo código de endereçamento postal; 

c) Conter preços unitários, e globais, em moeda nacional, em algarismos e por extenso, 

sem ressalvas, entrelinhas, emendas, rasuras ou borrão, propondo preços para os 

itens que se propõe; 

d) Comprovação de disponibilidade de aeronave compatível, por meio de Certificado 

de Matrícula e Nacionalidade e Certificado de Aero navegabilidade de pelo menos 
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01 (uma) aeronave que atenda as condições exigidas, na modalidade transporte 

aéreo público (TPX); 

  e)  Relação e descrição da aeronave especificada, indicando: 

  e1. Fabricante, modelo, ano de fabricação, número de série e prefixo da aeronave; 

  e2. Número de assentos para passageiros, exceto tripulantes, na versão executiva, e 

respectivo "layout" interno da aeronave; 

  e3. Equipamentos adicionais, inclusive de auxílio à navegação, além dos mínimos 

exigidos pela legislação aeronáutica brasileira em vigor; 

g) Existindo divergências no preço global em algarismos e por extenso, prevalecerá este 

último; 

h) Deverão estar incluídos no preço unitário todos os custos da mão-de-obra, encargos 

sociais, trabalhistas e previdenciários, tributos, taxas, contribuições e quaisquer outros 

encargos que incidam sobre a prestação do serviço a ser executado; 

i) Quanto aos tributos e contribuições incidentes sobre os serviços, cada licitante é 

responsável pela fixação das correspondentes alíquotas, de acordo com o regime 

tributário de cada licitante. 

 O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, independentemente de declaração do 

licitante. 

6. DO PROCEDIMENTO, DA DESCLASSIFICAÇÃO E DO JULGAMENTO 

DAS PROPOSTAS. 

 

6.1 No dia, horário e local, indicado no preâmbulo serárealizado a sessão de 

processamento do Pregão, iniciando-se com o credenciamento dos interessados em 

participar do certame. 

 

6.2 Junto o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de Pleno 

Atendimento aos Requisitos de Habilitação, conforme modelo apresentado no Anexo III 

deste Edital e, se for o caso, a Declaração constante do Anexo II, em envelopes separados, a 

proposta de preços e os documentos de habilitação. 

 

6.3 Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para recebimento da documentação e da 

proposta, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos 

ou alterações na documentação e na proposta. 

 

6.4 Abertos os envelopes de propostas, proceder-se-á à verificação da conformidade das 

propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório, classificando as 

propostas que atendem aos requisitos do edital, e desclassificando as desconformes e 

incompatíveis, observadas as disposições dos art. 44 e 48 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

6.5  No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 

10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até 

a proclamação do vencedor. 
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6.6  Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, 

poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de mais 3 (três), oferecer novos 

lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

 

6.7    Os lances devem ser formulados em valores distintos e decrescentes, a partir da proposta 

de maior preço. 

 

6.8    O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular 

lances de forma seqüencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em 

ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de 

preços. 

 

6.9  O licitante sorteado em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, 

em relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da 

ordem de lances. 

 

6.10 Havendo empate, nos termos do §2º do art. 44 da lei Complementar n° 123, de 

14/12/2006, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 minutos após o 

encerramento dos lances, sob pena de preclusão, conforme § 3º, do art. 45 da Lei 

Complementar n° 123/2006. 

 

6.11  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada, nos termos do §2º do art. 44 da Lei 

Complementar n° 123/2006. 

 

6.12 Para efeito do exercício do direito de preferência das microempresas ou empresas de 

pequeno porte previsto no art. 44 da lei Complementar n° 123/2006, proceder-se-á na 

forma do art. 45 do dispositivo legal mencionado. 

 

6.13 Examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao 

pregoeiro decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade. 

 

6.14 Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o pregoeiro procederá àabertura do 

envelope contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor 

proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 

8.14.1 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes declinarem 

da formulação de lances. 

6.15 Verificado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 

vencedor. 

 

.15.1 – Observar-se-á o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 43 da Lei Complementar nº 123/2006, no 

caso de declaração de vencedor da licitação enquadrado como microempresa e empresa de 

pequeno porte. 

 

6.16 Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o 

pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de 
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classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo 

o respectivo licitante declarado vencedor. 

 

6.17 Nas situações previstas nos itens 8.13 e 8.16, o Pregoeiro poderá negociar diretamente 

com o licitante para que seja obtido melhor preço. 

 

6.18  Se todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) 

dias úteis para apresentação de outras propostas escoimadas das causas em decorrência 

das quais foram desclassificadas. 

 

6.19 O licitante vencedor do certame deverá apresentar nova proposta de composição dos 

preços unitários, compatível com a proposta por ele formulada, no prazo de 03(três) dias, 

contados a partir da decisão que o declarou vencedor. 

 

 

6.20 A abertura dos envelopes de documentação e proposta será realizada em sessão pública, 

da qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pelo 

Pregoeiro e sua equipe de apoio. 

 

6.21  A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais 

informações relativas à sessão pública do pregão constarão da respectiva ata, sem 

prejuízo das demais formas de publicidade. 

 

6.22 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR 

PREÇO POR HORAS VOO. A especificação da proposta deverá atender 

fielmente ao solicitado no Edital. Os preços deverão ser expressos em reais, com no 

máximo 02 (duas) casas decimais. 

 
7 DA DILIGÊNCIA 

 

7.1 O Pregoeiro poderá, a qualquer momento, solicitar aos licitantes a composição de 

preços unitários de serviços e/ou de materiais/equipamentos, bem como os demais 

esclarecimentos que julgar necessários.  

 

7.2 Em qualquer fase do procedimento licitatório, é facultado ao Pregoeiro ou 

autoridade superior promover diligência destinada a esclarecer ou completar a 

instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações 

que deveriam constar originalmente da proposta. 

 

8 DO RECURSO DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

 

8.1 Após a comunicação da decisão do pregoeiro, qualquer licitante poderá manifestar 

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o 

prazo de 3(três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais 

licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de 

dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes 

assegurada vista imediata dos autos. 

 

8.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do 
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direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante 

vencedora; 

 

8.3 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-

lo, devidamente instruído, à autoridade competente; 

 

8.4    O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação 

apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 

8.5 Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da 

licitação ao licitante vencedor. 

 

8.6 Verificada a regularidade dos procedimentos, o Pregoeiro encaminhará o processo 

à autoridade competente para a homologação. 

 

 

8.7 Homologada a licitação pela autoridade competente, o adjudicatário será 

convocado para assinar o contrato no prazo definido neste edital. 

 

9 DO CONTRATO 

 

9.1 DA FORMALIZAÇÃO 

 

9.1.1 A empresa vencedora do certame terá o prazo de 03 (três) dias, 

contado a partir da convocação, para assinar o Contrato; 

 

9.1.2 A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, 

aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 

estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela 

Administração Pública; 

 

9.1.3 No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora deverá 

apresentar documento de procuração devidamente reconhecido em 

cartório, que habilite o seu representante a assinar o contrato em 

nome da empresa; 

 

9.1.4 Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato 

da assinatura do contrato, será verificada a aceitabilidade da proposta 

e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, 

e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda 

ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, a ela 

adjudicado o objeto do certame e convocada para celebrar o contrato. 

 

10 DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE 

 

10.1 O contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, de 12 (doze) meses.  

11 DA RESCISÃO CONTRATUAL 
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11.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão 

do contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 

11.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos 

autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 

 

11.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrita da 

Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da 

Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, 

quando cabível; 

 

11.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 

escrita e fundamentada da autoridade competente. 

 

 

12 DO PAGAMENTO 

12.1 O empenhamento somente será efetuado, e conseqüentemente paga a 

despesa, na forma prevista neste instrumento convocatório. A CONTRATADA é 

responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do contrato; 

12.2 O pagamento será efetuado mensalmente, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o 

encaminhamento da Nota Fiscal e Fatura devidamente atestada pelo Controle interno, para 

processamento da despesa; 

12.3 Os valores do fretamento serão pagos mediante a efetiva utilização da 

mesma, ou seja, se, e somente se, forem utilizadas, de acordo com as 

reais necessidades do Município, excetuando-se a aeronave do item III. 

 

13 DO REAJUSTE 

13.1 Os preços serão fixos e irreajustáveis durante o período de 05 (cinco) meses a contar 

da assinatura do contrato,  

 

14.  DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

14.1 Os serviços serão executados de acordo com o termo de referência, e observando-se 

as disposições contratuais, conforme minuta anexa a este edital. 

 

15  DO PRAZO E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

15.1 Executado o contrato, o seu objeto será recebido, no prazo estabelecido no Termo de 

Referência, pelo responsável pelo seu acompanhamento e fiscalização de acordo com o 

edital e anexo. 

 

16. DA GARANTIA 

               16.1 A CONTRATADA, para execução dos serviços objeto desta licitação, prestará no ato 

da assinatura do contrato, em favor da CONTRATANTE, garantia que prestara serviços de primeira 

qualidade, atendendo o município em qualquer dia: Sábado, Domingo e feriados. 
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17  DAS PENALIDADES 

15.1 - O licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não 

celebrar o contrato, deixar de entregar documento exigido ou apresentar documentação 

falsa para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a 

proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou 

cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, 

pelo prazo de até 2 (DOIS) anos, 

 

17.1 – A inexecução total ou parcial do objeto licitado sujeitará a empresa às seguintes 

penalidades, assegurados o contraditório e a ampla defesa, na forma do artigo 87 da Lei 

nº 8.666/93: 

a) Advertência; 

b) Multa, de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, a critério da 

Administração, levando-se em conta o prejuízo causado, devidamente fundamentado, 

devendo ser recolhida no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis a contar da notificação; 

c) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a dois anos; 

d) 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 autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento à 

Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de sua aplicação. 

 

17.2 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 

processo. 

 

18.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

       18.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município 

de Redenção, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato 

supervenientes comprovados ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato 

escrito e fundamentado devidamente publicado na imprensa local, para conhecimento dos 

participantes da licitação.  

 

18.2 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 

apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação 

da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, 

sem prejuízo das demais sanções cabíveis; 

18.3 A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste 

Edital;  
 

18.4 As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e seus anexos, bem como 

quaisquer incorreções ou discrepância neles encontradas deverão ser encaminhadas ao 

Pregoeiro, por escrito, em até 02 (dois) dias úteis antes da data de entrega da documentação 

de habilitação e das propostas, no endereço abaixo:  
 

 À ATENÇÃO DE: Pregoeiro Wilmar Marinho Lima 
 

ENDEREÇO: Avenida Guarantã, 600 setor Vila Paulista. 
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      FONE: (94) 3424 -3578. 

18.5 Em caso de impugnação ou recurso, o interessado deverá apresentar documento escrito 

diretamente ao Pregoeiro, no endereço acima, no horário das 08h00min as 14h00min, 

devendo ser observados os prazos e condições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei nº 

8.666/93. 
 

18.6  Os casos omissos neste Edital serão decididos com base na lei 8.666/93, 10.520/2002 e 

demais normas que regem a matéria. 
 

19 .  DO FORO 

19.1 Fica eleito o foro do Município de Redenção - PA para dirimir qualquer dúvida oriunda da 

execução deste instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

 

 

Redenção - PA, 22 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILMAR MARINHO LIMA 

Pregoeiro 

Port. n° 010/2017 
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ANEXO I 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

DO OBJETO 

 

O objeto da presente licitação é a contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 250 

(duzentos e cinquenta) horas vôos de aeronaves sendo:  

 

2- 90 (horas) voos de aeronave TIPO BIMOTOR COM CAPACIDADE PARA 06 
(SEIS) PASSAGEIROS, POR HORA VÔOS PERCORRIDOS, para atender 
aos interesses da Prefeitura Municipal de Redenção. 

 
2 – 160 (horas) de aeronave, TIPO MONOMOTOR, COM CAPACIDADE PARA 
06 (SEIS) PASSAGEIROS, POR HORA VÔOS PERCORRIDOS. 
 

2. JUSTIFICATIVA: 

A contratação destina-se a atender às necessidades dos servidores municipais da Prefeitura 

Municipal de Redenção, por um período de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme 

disposto no art. 57 da Lei 8.666/93. 

  

3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 

 

I - PRAZO DE INICIO: 02 (DUAS) horas a partir da solicitação. 

 

II - Será rejeitado o Serviço que for prestado em desacordo com o estabelecido no Anexo I. 

 

4. DA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. 

 

4.1– Realizar (em) os serviços, OBJETO deste Edital, após a assinatura do Contrato e recebimento 

da(s) Nota(s) de Empenho, mediante requisição em conformidade com o especificado neste Anexo 

I, salvo motivo de caso fortuito ou de força maior, submetido à consideração da Prefeitura 

Municipal de Redenção, fazendo-o dentro do estrito cumprimento da Lei nº 7565 de 19 de 

dezembro de 1986 – Código Brasileiro de Aeronáutica, das normas do DAC – Departamento de 

Aviação Civil (Portaria nº 749B/DGAC, de 25 de junho de 2002), do Código de Defesa do 

Consumidor, assim como, das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 sob pena da aplicação das sanções 

previstas em Contrato. 

 

 

 

 

AERONAVE COM DECOLAGEM DO AEROPORTO DE REDENÇÃO 
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I TOTAL HORA/VOOS BIMOTOR:  90 HORAS  

II TOTAL HORA/VOOS MONOMOTOR: 160 HORAS 

Valor total de horas voos 

.................................................................................................... 
250 HORAS 

 

I – O QUANTITATIVO DE HORAS/VOOS PARA O CONTRATO DE 12 (DOZE) MESES: 

250 HORAS. 

 

II - PRAZO PARA REALIZAÇÃO NOS CASOS DE URGENCIA E EMERGÊNCIA: 02 

(duas) horas a partir da solicitação. 

 

5. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1 - A empresa deverá atender sempre que for solicitada para realizar transporte aéreo, solicitação 

autorizada pela controladoria do Município de Redenção. 

 

5.2 – A execução dos serviços deverá ser imediata após a solicitação, para tanto a licitante 

deverá estar estabelecida no município de REDENÇÃO,  

6 – DA FISCALIZAÇÃO 

Durante a vigência do contrato, a execução dos serviços de transporte aéreos de 

passageiros será acompanhada e fiscalizada pela CONTROLADORIA DO MUNICIPIO DE 

REDENÇÃO. 

           a) As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 

solicitadas os seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 

          b) “A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração da 

CONTRATANTE, durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que for 

necessário.” 

- O município de Redenção poderá determinar a paralisação dos serviços por motivo de 

relevante ordem técnica e de segurança ou, ainda, no caso de inobservância e/ou desobediência a 

suas determinações, cabendo à CONTRATADA, quando as razões da paralisação lhe forem 

imputáveis, todos os ônus e encargos decorrentes. 

 - Qualquer erro ou imperícia no Serviço, constatado pela PREFEITURA obrigará à 

CONTRATADA, à sua conta e risco, a corrigira parte impugnada dos serviços, sem prejuízo de 

ação regressiva contra quem lhe tiver dado causa. 

- A ação fiscalizadora será exercida de modo sistemático e permanente, de maneira a fazer 

cumprir, rigorosamente, os prazos, condições, qualificações e especificações previstas neste Termo 

de Referencia e em seus documentos integrantes, que a CONTRATADA declara conhecer nos seus 

expressos termos, sendo que essa fiscalização é meramente supletiva e relacionada com a execução 

do contrato – Anexo V, parte integrante do contrato, não implicando em exoneração da 

responsabilidade da CONTRATADA nem em solidariedade perante terceiros. 

7. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
 

7.1- As despesas decorrentes dos serviços correrão a conta do Orçamento, assim consignados: 
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FONTE DE RECURSOS 
 

 

04.122.0036.2004 – Funcionamento do Gabinete do Prefeito 
04.122.0036.2004 – Funcionamento do Gabinete do Prefeito 

04.092.1203.2009 – Manutenção Procuradoria do Município 
04.122.1004.2010 – Funcionamento da Secretaria de Governo 

04.122.1203.2020 – Funcionamento da Secretaria de Administração 

04.122.1203.2021 – Funcionamento do Departamento de Pessoal 

15.451.1013.2023 – Funcionamento do Departamento de Trânsito 

04.122.1203.2023 – Funcionamento da Controladoria 

 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

8 – DA VIGENCIA DO CONTRATO 

 

8.1 - Após a homologação da licitação, o licitante vencedor será convocado por escrito, para, 

no prazo de até 05 (cinco) dias, retirar, assinar e devolver o instrumento contratual, na forma da 

minuta apresentada no Anexo II, adaptado à proposta vencedora. 

 

8.2 - Incumbirá a PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO providenciar a publicação 

do extrato do Contrato no Diário Oficial, conforme dispõe a legislação vigente. 

 

8.3 - O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data da assinatura 

do CONTRATO, podendo por interesse do MUNICIPIO DE REDENÇÃO, ser prorrogado 

por iguais e sucessivos períodos mediante Termo Aditivo. 

         8.4-DO PREÇO 

Pela execução dos serviços, objeto do Contrato, a MUNICIPIO DE REDENÇÃO pagará à 

CONTRATADA o valor estimado de R$... (...), considerando que o Contrato terá sua vigência de 

12 meses, a contar da data da assinatura do CONTRATO, podendo por interesse do MUNICIPIO 

DE REDENÇÃO, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos mediante Termo Aditivo, sendo 

o pagamento mensal de acordo com ototal de hora/vôo; 

 

8.5 - DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DOS CONTRATOS 

8.1. Será admitida a repactuação dos preços dos serviços continuados contratados com prazo 

de vigência igual ou superior a doze meses, desde que seja observado o interregno mínimo de um 

ano. 

8.2 - O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir: 

a) - da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório; ou 

b) - da data do orçamento a que a proposta se referir, admitindo-se, como termo inicial, a data 

do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à época da 

apresentação da proposta, quando a maior parcela do custo da contratação for decorrente de mão-

de-obra e estiver vinculado às datas-base destes instrumentos. 
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8.3 - Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com datas-base 

diferenciadas, a data inicial para a contagem da anualidade será a data-base da categoria 

profissional que represente a maior parcela do custo de mão-de-obra da contratação pretendida; 

8.4 - Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data da 

última repactuação ocorrida. 

8.5 - As repactuações serão precedidas de solicitação da contratada, acompanhada de 

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de custos e 

formação de preços e do novo acordo ou convenção coletiva que fundamenta a repactuação. 

8.6 É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos na proposta 

inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal, sentença normativa, 

acordo coletivo ou convenção coletiva. 

8.7 Quando da solicitação da repactuação, esta somente será concedida mediante negociação 

entre as partes, considerando-se: 

a) - os preços praticados no mercado e em outros contratos da Administração; 

b) - as particularidades do contrato em vigência; 

c) - o novo acordo ou convenção coletiva das categorias profissionais; 

d) - a nova planilha com a variação dos custos apresentada; 

e) - indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência, tarifas públicas 

ou outros equivalentes; e 

f) - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade contratante.  

8.8 - A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de sessenta 

dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de variação dos custos. 

8.9 - No caso de repactuação, será lavrado termo aditivo ao contrato vigente. 

8.10 - O prazo referido no parágrafo anterior ficará suspenso enquanto a contratada não 

cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela contratante para a comprovação da 

variação dos custos. 

8.11 - O órgão ou entidade contratante poderá realizar diligências para conferir a variação de 

custos alegada pela contratada. 

8.12 - Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências 

iniciadas observando-se o seguinte: 

a) - a partir da assinatura do termo aditivo; 
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b) - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem de 

periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou 

c) - em data anterior à repactuação, exclusivamente quando a repactuação envolver revisão do 

custo de mão-de-obra e estiver vinculada a instrumento legal, acordo, convenção ou sentença 

normativa que contemple data de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de 

compensação do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em repactuações 

futuras; 

8.13 - No caso previsto na alínea “c”, o pagamento retroativo deverá ser concedido 

exclusivamente para os itens que motivaram a retroatividade, e apenas em relação à diferença 

porventura existente. 

8.14 - A Administração deverá assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis 

com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais 

vantajosa. 

8.15 - A Administração poderá prever o pagamento retroativo do período que a proposta de 

repactuação permaneceu sob sua análise, por meio de Termo de Reconhecimento de Dívida. 

8.16 - Na hipótese do parágrafo anterior, o período que a proposta permaneceu sob a análise 

da Administração será contado como tempo decorrido para fins de contagem da anualidade da 

próxima repactuação. 

    9 - DO PAGAMENTO 

 

9.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, conforme o serviço prestado no mês anterior 

em moeda corrente, por meio de ordem bancária, até o 10º (décimo) dia útil a partir da entrega da(s) 

nota(s) fiscal(is) ou documento(s) de cobrança, considerando o mês vencido; por meio de Ordem 

Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura, correspondente, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor. 

 

9.2 – A Nota Fiscal deverá indicar o número da Nota de Empenho correspondente, os 

números da Conta Corrente, Agência e Banco da CONTRATADA, para a emissão da respectiva 

Ordem Bancária de Pagamento. 

 

9.3 – Os pagamentos poderão ser sustados pelo MUNICIPIO DE REDENÇÃO, nos 

seguintes casos: 

a) não cumprimento das obrigações da CONTRATADA com terceiros, que possam, de 

qualquer forma, prejudicar o Município de Redenção; 

c) Inadimplemento das obrigações da CONTRATADA para com a o Município de 

Redenção por conta do Contrato; e, 

 

10 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

1. Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes dos serviços de 

transporte aéreo correlatos, tais como: 
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a) salários; 

b) seguros de acidentes; 

c) taxas, impostos e contribuições; 

d) indenizações; 

e) vales-refeição; 

f) vales-transporte e 

g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo; 

2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE; 

 

3. Os serviços serão realizados, de acordo com a necessidade e o interesse da CONTRATANTE, no 

prazo de até 02 (duas) horas, a contar do recebimento do pedido. 

 

4. Efetuar o transporte aéreo de cargasnos locais conforme este Termo de Referencia parte 

integrante do Edital e do Contrato; 

 

5. Efetuar os transportes aéreos das pessoas nos locais conforme este Termo de Referencia parte 

integrante do Edital e do Contrato; 

 

6. Prestar assessoramento para definição do melhor roteiro, horário, freqüência de partida e chegada 

das aeronaves para a entrega e recebimento das pessoas;  

2. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE; 

 

8. Comunicar à Administração da CONTRATANTE, qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 

9. Responder pelos danos causados diretamente à Administração da CONTRATANTE ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o a execução dos serviços de transporte aéreos, 

de cargas e passageiros não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pela CONTRATANTE; 

 

10. Manter, durante o período de vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referencia 

Anexo I, Parte integrante do Edital. 

 

11. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos 

na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os 

seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE; 

12. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na 

legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os 

seus empregados quando do transporte das cargasaéreas ou em conexão com elas, ainda que 

acontecido em dependência da CONTRATANTE; 

 

13. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao 

transporte de cargas aéreas, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; 

 

9. Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução do 

contrato – Anexo V, parte integrante do Edital. 
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10. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos, não transfere 

a responsabilidade por seu pagamento à Administração da CONTRATANTE, nem poderá onerar o 

objeto deste contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer 

vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a CONTRATANTE. 

 

11. É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal da 

CONTRATANTE durante a vigência do contrato; 

 

12. É expressamente proibida a veiculação de publicidade acerca do contrato, salvo se houver 

prévia autorização da Administração da CONTRATANTE; 

 

13. É vedada a subcontratação de outra empresa para o transporte aéreo, de cargas e passageiros do 

contrato – Anexo V, parte integrante do Edital. 

 

III- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

1. Proporcionar todos os meios para que a Licitante vencedora possa desempenhar seus serviços 

dentro das normas estabelecidas: 

 

2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências da CONTRATANTE para 

o transporte das pessoas, quando for o caso; 

 

3. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos empregados da 

CONTRATADA; 

 

4. Impedir que terceiros executassem os serviços objeto do contrato – Anexo V, parte integrante do 

Edital. 

 

5. Receber e atestar as notas fiscais/faturas correspondentes, por intermédio do Serviço de 

Administração do Município de Redenção. 

6 Designar servidor para fiscalizar a execução dos serviços; 

 

7 Comunicar ao licitante vencedor por escrito, as possíveis irregularidades detectadas no transporte 

aéreo de cargas e passageiros. 

 

11- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS / PENALIDADES 

 

Em caso de atraso no transporte das pessoas será aplicada multa à CONTRATADA, para 

cada hora de atraso, no valor correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o 

valor estimado do contrato. 

 

 O descumprimento das demais obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a 

CONTRATADA à multa de 0,3 (zero vírgula três por cento) por ocorrência de fato sobre o 

valorestimado do contrato. 

 

 Pela inexecução total ou parcial do transporte aéreo, objeto deste contrato, a 

Administração da CONTRATANTE poderá garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as 

seguintes sanções: 
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a) advertência; 

 

b) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de 

inexecução total do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, contado da comunicação oficial. 

 As multas aplicadas à CONTRATADA deverão ser recolhidas no prazo máximo 

de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação, ou poderão ser descontadas pela 

Administração da CONTRATANTE dos valores das faturas. 

 

 Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo 

prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que: 

a) ensejar o retardamento da execução do objeto deste contrato; 

b) não mantiver a proposta, injustificadamente; 

c) comportar-se de modo inidôneo; 

d) fizer declaração falsa; 

e) cometer fraude fiscal; 

f) falhar ou fraudar na execução deste contrato. 

 

 Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao 

cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE e, no que 

couberem às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93. 

 

Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela 

Administração da CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no quinto parágrafo 

deste item, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas. 

As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração 

Públicapoderá ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos 

pagamentos a serem efetuados. 

 

 

Redenção, - PA 22 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 

 
WILMAR MARINHO LIMA 

Pregoeiro 

Port. n° 010/2017 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 

 

ANEXO II 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

 

Ao  

PREGOEIRO: WILMAR MARINHO LIMA 

 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2018 

 

 

(NOME DA EMPRESA)_____________________________________________ CNPJ n°-

_________, (ENDEREÇO COMPLETO)____________________________________, declara, sob 

as penas da lei, sob as penas da lei, para fins do disposto no art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 

14 de dezembro de 2006, que: 

 

a) se enquadra como MICROEMPRESA (ME)/EMPRESA DE PEQUENO PORTE(EPP), 

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto incisos I (ME) e II (EPP) do art. 

3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006; 

c) não tem nenhum dos impedimentos do § 4º do art. 3º, da mesma lei, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Local e Data 

 

 

 

Assinatura, nome e número de identidade do declarante 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE 

CREDENCIAMENTO (Pregão Presencial). Ser for o caso 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 

 

 

ANEXO III 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

A empresa _____________________, inscrita no CNPJ sob on ________, por intermédio do seu 

representante legal, Sr(a) ____________, portador(a) da carteira de identidade n________, 

expedida pelo ____________, DECLARA para os devidos fins, que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação exigidos no edital do certame licitatório - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

005/2018. 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE 

CREDENCIAMENTO (Pregão Presencial). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018 

 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

A empresa ______________________, inscrita no CNPJ sob o n ______________, por intermédio 

do seu representante legal, Sr. (a) ________________, portador(a) da carteira de identidade nº 

______________, expedida pelo(a) ____________, DECLARA, para atender ao disposto no inciso 

V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores , que não emprega menor de dezoito anos 

em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (  ). 

 

 

Local e data. 

 

Nome e assinatura do representante legal. 

 

*em caso afirmativo assinalar a ressalva acima. 
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ANEXO V  

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ............./2018 
 

 

Pelo presente instrumento e na melhor forma de Direito, de um lado o MUNICIPIO DE 

REDENÇÃO, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a ...................... nº ..............–

Setor .................., inscrito no CNPJ sob nº. 04.144.168/0001-21, neste ato representado 

pelo..........................................., ....................., ..................., inscrito no RG nº ............................e 

CPF nº ......................, , residente e domiciliado no endereço: Rua ........................, ..........– ..............., 

neste Município, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa .........................., com 

sede na ..................., nº..................... –........................., neste Município de Redenção-PA, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº ..............................., neste ato representada por ......................, Sr. 

.............................., ................., ................., portadora da Cédula de Identidade nº 

........................SSP/PA e CPF nº ........................, residente e domiciliada à ..........................n – 

....................., neste Município, doravante denominada CONTRATADA, ajustam o presente 

Contrato de empresa no ramo de aviação civil para prestação de serviços de 250 (duzentos e 

cinquenta) voos de aeronaves, que se regerá pelas disposições contidas no Capítulo III – Dos 

Contratos - da Lei 8.666, de 1993 e alterações e mediante as cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA MODALIDADE E DISPOSIÇÕES LEGAIS - O presente 

instrumento é decorrente do Processo Licitatório nº 007/2018, na modalidade Pregão Presencial 

nº 005/2018, de xx/xx/2018, devidamente homologado pelo Prefeito Municipal, com fundamento 

na Lei Federal nº 8.666/93, que dispõe sobre Licitações e Contratos de Administração Pública.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO- Opresente Contrato tem como objeto contratação de 

empresa no ramo de aviação civil para prestação de serviços de 250 (duzentos e cinquenta) horas 

voos de aeronaves pela CONTRATADA, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de 

Redenção, de acordo com o Anexo I do Edital de Licitação, que passa a fazer parte integrante deste 

instrumento contratual. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA EXECUÇÃO – O CONTRATANTE solicitará da 

CONTRATADA a emissão das passagens, contendo destino, data, horário e demais dados 

necessários para a execução do objeto. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS – Para pagamento das despesas decorrentes do 

presente contrato, o CONTRATANTE comprometerá recursos alocados em dotação própria no seu 

orçamento vigente, cuja Nota de Empenho será emitida de conformidade com a despesa a ser 

liquidada em cada mês, obedecendo à seguinte dotação orçamentária: 
 

FONTE DE RECURSOS 
 

 

04.122.0036.2004 – Funcionamento do Gabinete do Prefeito 
04.122.0036.2004 – Funcionamento do Gabinete do Prefeito 

04.092.1203.2009 – Manutenção Procuradoria do Município 
04.122.1004.2010 – Funcionamento da Secretaria de Governo 



 
ESTADO DO PARÁ 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO 

 

25 

Av. Guarantã, 600, Vila Paulista, Redenção-PA – licitacao@redencao.pa.gov.br 

 

04.122.1203.2020 – Funcionamento da Secretaria de Administração 

04.122.1203.2021 – Funcionamento do Departamento de Pessoal 

15.451.1013.2023 – Funcionamento do Departamento de Trânsito 

04.122.1203.2023 – Funcionamento da Controladoria 

 

3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO - O CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA, à importância licitada prevista e estimada global de R$ ......... (............), 

de acordo com a somatória dos lotes nº 01 e 02. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE – Os preços propostos serão reajustáveis mediante 

comprovação de aumento de preços nas horas vôos. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA - O contrato a ser firmado, vigorará até xx/xx/ xxxx, a 

contar da data de sua assinatura. Poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado por iguais e 

sucessivos períodos, desde que seja de interesse do Contratante, mediante termo próprio, com vistas 

à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRORROGAÇÃO - O Contrato poderá ser prorrogado obedecendo 

ao art. 57 da Lei 8.666/93 e sua obrigações, através de Termo Aditivo e deverá se justificar por 

escrito. 

 

CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

1 – Dos Direitos - Constituem direitos do CONTRATANTE receber o serviço deste contrato nas 

condições avençadas e da CONTRATADA perceber o valor ajustado na forma e no prazo 

convencionado. 

 

2 – Das Obrigações: 

 

Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 

a) Efetuar o pagamento ajustado e dar á CONTRATADA as condições necessárias à regular 

execução do contrato.  

 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

 

a) Prestar o serviço na forma ajustada; 

 

b) Responder pelos produtos que fornecer, na forma da Lei; 

 

c) Atender as requisições de fornecimento no prazo proposto, de acordo com as normas de serviço e 

disposições legais aplicáveis; 

 

d) Manter-se durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por eles 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ENCARGOS TRABALHADORES, PREVIDENCIARIOS, 

FISCAIS E COMERCIAIS - A contratada é responsável pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, art. 71 da Lei 8.666/93 e 

suas alterações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

EXECUÇÃO - A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante 

da Administração especialmente designada pelo setor de compras, permitida a contratação de 

terceiros para assisti-lo e subsidiário de informações pertinentes a essa atribuição, art. 67 da Lei 

8.666/93 e suas alterações.  

 

CLÁUSULA DÈCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES  

 

a) Multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso na execução do objeto contratado, limitado 

esta a 10 (dez) dias, após o qual será considerada inexecução contratual; 

 

b) Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 

01 (um) ano; 

 

c) Multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada com a pena de 

suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 

02 (dois) anos; 

 

Observação: as multas serão calculadas sobre o valor do contrato. 

 

 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO - O presente contrato poderá ser alterado a 

qualquer tempo, através de termo aditivo ou rescindido através de distrato, em virtude de causa 

superveniente, de força maior ou de ordem legal. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO CONTRATUAL - Poderá o 

CONTRATANTE rescindir unilateralmente o contrato, em caso de rescisão imotivada, e a qualquer 

tempo quando a CONTRATADA não estiver realizando a contento suas atribuições, não 

decorrendo da rescisão qualquer tipo de multa em favor da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO - A publicação 

resumida do instrumento de contrato ou de seus adiamentos na Imprensa Oficial, que é condição 

indispensável para sua eficácia, será providenciada pela administração até o quinto dia útil do mês 

seguinte ao de sua assinatura, e podendo ainda ser publicado no quadro de aviso da Prefeitura 

Municipal de Redenção e Câmara Municipal, obedecendo ao art. 74 da Lei Orgânica do Município, 

para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data, qualquer que seja seu valor.     

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO - Fica eleito o Foro da Comarca de Redenção, para 

dirimir quaisquer dúvidas que porventura advenham do presente contrato.  
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E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.  

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA 

CONTRATANTE 
 

 

 

 

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

CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

Testemunhas:      A) _______________________              B) _______________________ 
                                   Nome:                                                       Nome: 

                                   RG:                                                                  RG: 
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ANEXO VI 

 

 

 

 

                                     CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Ao 

Pregoeiro da  PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO – PA – PMR/PA 

 

Rua Walterloo Prudente nº 253 2º Andar sala 202 Setor Jardim Umuarama-Redenção-Pará 
 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2018 

 

 

Assunto: Credenciamento 

 

 

 

 

Na qualidade de responsável legal pela empresa ________________, inscritano CNPJ sob o n.º 

____________________ credenciamos o Sr. __________________________-, portador da carteira de  

identidade n.º _____________ e do CPF (MF) n.º __________________, para nos representar na licitação em 

referência, com poderes para formular ofertas, lances de preço, recorrer, renunciar a recurso e praticar todos 

os demais atos pertinentes ao certame em nome da representada. 

 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

Carimbo, nome e assinatura do responsável (c/ firma reconhecida) 
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ANEXO VII 

 
Pregão Presencial Nº 005 / 2018 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO 

 

 

 

 

A empresa _____________, sediada no _________________________, declara sob as penas da 

Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos do direito de participar de licitações no 

âmbito da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrênciasposteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

Redenção - PA, ____ de ______________ de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 
(carimbo, nome e assinatura do representante legal da empresa) 


