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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos - SESGE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00009/2012 

Às 09:00 horas do dia 14 de novembro de 2012, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe
de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria nº74/2012 de 26/06/2012, em atendimento às disposições contidas na Lei
nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 08131001299201288,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2012. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de sistemas
imageadores aerotransportados, através de pessoa jurídica homologada pela Agência Nacional de Aviação Civil ANAC,
incluindo: a) Fornecimento, instalação e integração de equipamentos, componentes, acessórios e materiais; b) Homologação,
certificação e licenciamento junto às autoridades aeronáuticas e de telecomunicações; c) Atualização de toda a documentação
da aeronave; d) Treinamento e capacitação de usuários e mecânicos, bem como outros serviços necessários para cumprimento
das especificações técnicas constantes do Anexo I - Termo de Referência do edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para
classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: SENSOR
Descrição Complementar: Sensor Infravermelho e Eletro-Óptico, com no mínimo três sensores para produção de vídeos e
imagens de alta definição 1080 linhas de resolução vertical e varredura progressiva (1080p) com razão de aspecto de 16:9, e
ainda saída de vídeo analógica no formato NTSC e demais recursos relacionados no Termo de Referência.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: unidades
Valor estimado: R$ 44.320.709,7300 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 40.900.000,0000 e com valor
negociado a R$ 40.620.000,0000 .

Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: MONITOR VÍDEO
Descrição Complementar: Monitores de vídeo aeronáuticos de alta definição, tela de, no mínimo, 9 polegadas widescreen
(ou não widescreen, neste caso o tamanho da imagem no formato 16:9 deverá possuir, no mínimo, nove polegadas de
diâmetro, o que corresponde a uma dimensão, mínima, de imagem de 19,8 x 11,1 cm na tela do monitor) no posto dianteiro,
que suporte as resoluções de vídeo oferecidas pelo sistema imageador. POSTO DIANTEIRO
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: unidades
Valor estimado: R$ 3.635.683,7300 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 2.900.000,0000 e com valor negociado
a R$ 2.796.000,0000 .

Item: 3 - GRUPO 1
Descrição: MONITOR VÍDEO
Descrição Complementar: Monitores de vídeo aeronáuticos de alta definição, tela de, no mínimo, 15 polegadas widescreen
no posto traseiro, que suportem as resoluções de vídeo oferecidas pelo sistema imageador
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: unidades
Valor estimado: R$ 130.778,9900 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 1.199.000,0000 e com valor negociado
a R$ 1.150.080,0000 .

Item: 4 - GRUPO 1
Descrição: MAPA
Descrição Complementar: Sistema de navegação tipo mapas móveis (moving map), com realidade aumentada, integrado
ao sistema imageador que possibilite identificar em mapa de ruas ou imagem de satélite o local para onde a câmera está
apontando, bem como apontar a câmera para um endereço inserido no sistema. Este sistema deverá conter uma base de
dados de terreno global, mapas rodoviários de todo o Brasil, bem como todas as plantas publicadas de cidades brasileiras,
possibilitando a busca de endereços, interseções, pontos de interesse, bem como quaisquer coordenadas fornecidas pelo
operador
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: unidades
Valor estimado: R$ 9.382.624,5900 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 8.669.000,0000 e com valor negociado
a R$ 8.500.200,0000 .

Item: 5 - GRUPO 1
Descrição: TRANSMISSOR
Descrição Complementar: Sistema de Transmissão de Vídeo e Áudio de Alta Definição, compatível com o sistema de
recepção (item 6.5.1.8 do Termo de Referência), operando na faixa de frequência destinada pela ANATEL para este tipo de
aplicação.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: unidades
Valor estimado: R$ 10.698.234,8300 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 8.800.000,0000 e com valor negociado
a R$ 8.610.000,0000 .

Item: 6 - GRUPO 1
Descrição: APARELHO GRAVADOR
Descrição Complementar: Gravador de áudio e vídeo de alta definição, qualificado para uso aeronáutico em helicópteros,
com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 3 (três) horas de vídeo e áudio na qualidade máxima oferecida pelos
sensores
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: unidades
Valor estimado: R$ 1.417.309,6200 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 1.298.000,0000 e com valor negociado
a R$ 1.194.000,0000 .

Item: 7 - GRUPO 1
Descrição: CONSOLE DE COMANDO
Descrição Complementar: Console do operador do sistema, integrando todos os painéis de controle dos diversos
equipamentos e as interfaces necessárias à operação do sistema.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: unidades
Valor estimado: R$ 1.732.546,4400 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 1.400.000,0000 e com valor negociado
a R$ 1.350.000,0000 .

Item: 8 - GRUPO 1
Descrição: RECEPTOR
Descrição Complementar: Sistema Fixo de Recepção de Vídeo e Áudio em solo, compatível com o sistema de transmissão
(item 6.5.1.4 do Termo de Referência), operando na faixa de frequência destinada pela ANATEL para este tipo de aplicação,
com capacidade para a recepção de vídeo e áudio de, no mínimo, duas aeronaves simultaneamente.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: unidades
Valor estimado: R$ 8.625.032,7600 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 7.700.000,0000 e com valor negociado
a R$ 7.380.000,0000 .

Item: 9 - GRUPO 1
Descrição: RECEPTOR
Descrição Complementar: Sistema Móvel de Recepção de Vídeo e Áudio em solo, compatível com o sistema de transmissão
(item 6.5.1.4 do Termo de Referência), operando na faixa de frequência destinada pela ANATEL para este tipo de aplicação,
com capacidade para a recepção de vídeo e áudio de, no mínimo, duas aeronaves simultaneamente.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: unidades
Valor estimado: R$ 6.340.694,3400 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 5.100.000,0000 e com valor negociado
a R$ 4.800.000,0000 .

Item: 10 - GRUPO 1
Descrição: Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos
Descrição Complementar: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores, conforme especificações e
quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas aeronaves, tais como: suporte para fixação da
torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador,
monitores, gravador digital e sistema de transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e
quaisquer elementos de fixação necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo,
gravadores digitais, sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO AS350BA.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
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Valor estimado: R$ 817.992,4200 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 739.000,0000 e com valor negociado a
R$ 650.000,0000 .

Item: 11 - GRUPO 1
Descrição: Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos
Descrição Complementar: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores, conforme especificações e
quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas aeronaves, tais como: suporte para fixação da
torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador,
monitores, gravador digital e sistema de transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e
quaisquer elementos de fixação necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo,
gravadores digitais, sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO AS350B2.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 20 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 14.994.518,4500 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 12.800.000,0000 e com valor
negociado a R$ 11.600.000,0000 .

Item: 12 - GRUPO 1
Descrição: Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos
Descrição Complementar: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores, conforme especificações e
quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas aeronaves, tais como: suporte para fixação da
torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador,
monitores, gravador digital e sistema de transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e
quaisquer elementos de fixação necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo,
gravadores digitais, sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO AS350B3.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 807.829,9200 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 738.888,0000 e com valor negociado a
R$ 650.000,0000 .

Item: 13 - GRUPO 1
Descrição: Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos
Descrição Complementar: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores, conforme especificações e
quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas aeronaves, tais como: suporte para fixação da
torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador,
monitores, gravador digital e sistema de transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e
quaisquer elementos de fixação necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo,
gravadores digitais, sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO AS350B3+.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 2.467.177,2700 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 2.380.000,0000 e com valor negociado
a R$ 1.950.000,0000 .

Item: 14 - GRUPO 1
Descrição: Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos
Descrição Complementar: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores, conforme especificações e
quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas aeronaves, tais como: suporte para fixação da
torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador,
monitores, gravador digital e sistema de transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e
quaisquer elementos de fixação necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo,
gravadores digitais, sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO AS350B3e.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 822.392,4200 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 738.000,0000 e com valor negociado a
R$ 650.000,0000 .

Item: 15 - GRUPO 1
Descrição: Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos
Descrição Complementar: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores, conforme especificações e
quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas aeronaves, tais como: suporte para fixação da
torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador,
monitores, gravador digital e sistema de transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e
quaisquer elementos de fixação necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo,
gravadores digitais, sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO EC130B4.
Tratamento Diferenciado: -
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Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 1.692.326,8500 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 1.538.888,8800 e com valor negociado
a R$ 1.300.000,0000 .

Item: 16 - GRUPO 1
Descrição: Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos
Descrição Complementar: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores, conforme especificações e
quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas aeronaves, tais como: suporte para fixação da
torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador,
monitores, gravador digital e sistema de transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e
quaisquer elementos de fixação necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo,
gravadores digitais, sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO HB350B
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2 Unidade de fornecimento: unidades
Valor estimado: R$ 1.631.484,8500 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 1.488.888,8800 e com valor negociado
a R$ 1.300.000,0000 .

Item: 17 - GRUPO 1
Descrição: Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos
Descrição Complementar: Instalação de provisões, integração, configuração do sistema de transmissão de vídeo e áudio
em aeronaves MODELO AS350B2.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 1.891.802,7700 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 1.450.000,0000 e com valor negociado
a R$ 1.300.000,0000 .

Item: 18 - GRUPO 1
Descrição: Treinamento - Instalação / Utilização Equipamento
Descrição Complementar: TREINAMENTO OPERACIONAL a)Operação do sistema de câmeras: parte teórica - 8 horas; parte
prática em solo 8 horas; parte prática em voo 2 horas. b)Operação dos monitores e gravador de áudio e vídeo: parte teórica -
2 horas; parte prática em solo 2 horas. c)Operação do sistema de transmissão de vídeo: parte teórica - 4 horas; parte prática
em solo 4 horas. d)Operação do sistema de mapas móveis: parte teórica 8 horas; parte prática em solo 4 horas; parte prática
em voo 2 horas.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 947.384,8500 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 868.888,8800 e com valor negociado a
R$ 720.000,0000 .

Item: 19 - GRUPO 1
Descrição: Treinamento - Instalação / Utilização Equipamento
Descrição Complementar: TREINAMENTO DE INSTALAÇÃO E REMOÇÃO Treinamento para instalação e remoção de todo o
sistema, um por cada estado-sede, para até 05 Especificação mínima do treinamento para instalação e remoção: a) parte
teórica - 4 horas; b) parte prática 4 horas.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 12 Unidade de fornecimento: unidade
Valor estimado: R$ 349.696,8000 Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 318.888,8800 e com valor negociado a
R$ 279.720,0000 .

Relação de Grupos

GRUPO 1

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Valor estimado: R$ 112.706.221,6300 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., pelo melhor lance de R$ 101.027.443,5200 e com valor
negociado a R$ 96.800.000,0000 .

Itens do grupo:

 1 - SENSOR

 2 - MONITOR VÍDEO

 3 - MONITOR VÍDEO

 4 - MAPA
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 5 - TRANSMISSOR

 6 - APARELHO GRAVADOR

 7 - CONSOLE DE COMANDO

 8 - RECEPTOR

 9 - RECEPTOR

 10 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos

 11 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos

 12 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos

 13 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos

 14 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos

 15 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos

 16 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos

 17 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos

 18 - Treinamento - Instalação / Utilização Equipamento

 19 - Treinamento - Instalação / Utilização Equipamento

Histórico

Item: 1 - GRUPO 1 - SENSOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO
DE
AERONAVES E
COMERCIO
S.A.

Não Não 12 R$ 3.690.000,0000 R$ 44.280.000,0000 13/11/2012
18:55:50

Marca: DCOMPASS 
Fabricante: ELOP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sensor infravermelho e eletro-óptico.PAYLOAD giro-estabilizado
composto de câmera termal (visão noturna), câmera CCD (visão diurna) e telêmetro laser (laser Range Finder).
Dados Técnicos Sistema Diâmetro 15 polegadas Peso <33-38 Kg Cobertura angular Em azimute N x 360º Em
elevação +35º a -85º Condições ambientais MIL-STD-810F Canal Diurno (HD) Tipo de câmara Câmara CCD a
cores de formato digital grande Sensor CCD de 2/3” Nº de pixeis 1394 x 1040 CV (FOV) (zoom contínuo)
Estreito 0.59º x 0.44º Largo 21.25º x 16º Gerador de Imagem Térmica FLIR Esfriado de 3ª geração FPA de 3-
5&#956;m, com 640 x 512 píxeis Sensores Laser Telêmetro laser (seguro para os olhos) Comprimento de
onda 1.54 &#956;m Frequência de repetição 1 pps Indicador de Alvos a Laser com Duplo Comprimento de
Onda & Telêmetro (LRFTD) Transmissor Bombeado por diodo, de avançada tecnologia Comprimento de onda
1.064 &#956;m / 1.57 &#956;m Máx. cadência de impulsos 20pps Iluminador de alvos por laser / indicador
Comprimento de onda 830 nm (compatível com NVG) Interfaz de Comunicação RS422 MIL-STD-1553 Ethernet
Saída de Vídeo PAL, NTSC Gigabit Ethernet (GigE) Todas as especificações do objeto atendem ao Termo de
Referência. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 12 R$ 3.693.392,0000 R$ 44.320.704,0000 14/11/2012
01:01:28

Marca: STAR SAFIRE 380 HD 
Fabricante: FLIR SYSTEMS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Imageador Infravermelho modelo Star SAFIRE 380-HD,
contendo os seguintes componentes: • Unidade torre giro-estabilizada (Turret Flir Unit - TFU); • Sensor primário
- Imageador Infravermelho HD de Onda Média (MWIR), operando na faixa de 3,6 a 5,0 &#956;m do espectro
de radiação, com resolução da imagem no formato HD com razão de aspecto de 16:9 e saída selecionável
1280x720 ou 1920x1080 pixels. Sistema ótico com campos de visão variando entre 30,0o e 0,9o com foco
automático instantâneo e foco manual; • Sensor Colorido HD de Longo Alcance (HDEO), com resolução da
imagem no formato HD com razão de aspecto de 16:9 e saída selecionável 1280x720 ou 1920x1080 pixels.
Sistema ótico com campos de visão variando entre 30,0o e 0,5o com foco automático e foco manual. • Sensor
Colorido HD para Baixa Iluminação/NIR (HD Color Low Light Camera - HDLL), com zoom contínuo e campo de
visão variando entre 55o e 3,0o (mais zoom digital de 2x). Resolução da imagem no formato HD com razão de
aspecto de 16:9 e saída selecionável 1280x720 ou 1920x1080 pixels. • Telêmetro Laser (Laser Rangefinder)
Classe 1 (não provoca dano ocular), com alcance de até 25 km e precisão de 5 m. • Apontador Laser (Laser
Pointer) (invisível a olho nu) ANSI Classe 3b com potência de 100mW para apontamento de alvos;. •
Autotracker - O sistema Star Safire 380-HD possui sistema de acompanhamento automático de alvos
(autotracker) operando em todos os sensores imageadores, com múltiplos modos de acompanhamento de
alvos e modo cena. • IMU e GPS Incorporados - O sistema Star Safire 380-HD possui sistema de geo-
apontamento por unidade inercial digital (Digital Inertial Measurement Unit - IMU) para apontar e manter a
linha de visada fixa em um ponto geográfico com coordenadas de latitude e longitude definidas pelo operador.
Este recurso possibilita sua integração com sistemas de moving map para indicar no mapa digital o ponto para
onde a câmera está apontada, ou dirigir automaticamente e fixar a linha de visada dos sensores para um
ponto selecionado no mapa.

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS Não Não 12 R$ 3.693.392,4800 R$ 44.320.709,7600 13/11/2012
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DO BRASIL S/A 22:01:40

Marca: STAR SAFIRE 380 HD 
Fabricante: FLIR SYSTEM INC. 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema totalmente HD LRU O único sistema totalmente digital e
com imagens em alta definição (HD), sintetizado em uma LRU (Line Replaceable Unit - unidade conjugada),
para fácil instalação e integração; não necessita de caixas de junção; Desempenho digital 1080P HD-SDI
Canais de vídeo de banda larga HD-SDI (aka SMPTE- 292M) com sobreposição de simbologia, atendendo as
normas governamentais, e fornecendo imagens em 1080P, 720P e outros formatos; Segunda geração Full-HD
Imagens em alta resolução de todos os sensores com performance superior em faixa (range) e imagem;
Metadata incorporado Dados geoespaciais e de sensor totalmente incorporados no vídeo digital – não necessita
de nenhuma porta dedicada ou caixa externa; Sensor de banda SWIR Veja mais do que os outros utilizando o
opcional infravermelho de ondas curtas SWIR (Short Wave Infrared) para imageamento diurno e noturno
multiexpectral expandido; Imagem em cores e em alta definicao em baixa luminosidade Melhoria das imagens
coloridas no escuro, com clareza, e alta definição e alcance dinâmico ampliado; Mixagem de imagem
totalmente digital Combina informações importantes de espectro dos sensores IR & CCD/TV ou SWIR para
resultados otimizados; recurso de grande valor quando limitado a downlinks com canais de vídeo simples;
Zoom de 120x Faixa de detecção ótica estendido (high magnification) do horizonte sem o sacrifício do campo
de visão largo (WFOV); Vídeo definição padrão otimizado Instalações de vídeo analógicas irão ser beneficiadas
pela alta resolução (HD) dos sensores digitais e pela de alta qualidade ótica; Utilização otimizada Visualização
e rastreamento de alvos no solo utilizando o a IMU (Inertial Measurement Unit) incorporada, permitindo o
acompanhamento de alvos moveis com rastreador Autotracker multímodo; Dispositivos a Laser Ilumina áreas
amplas, pontos discretos ou distantes permitindo as forcas de solo determinar a exata localização de alvos;
Padrão de interface comum simplificada Fornece cablagem padronizada para todas as torres HD desta família;
e para sistemas externos, tornando esta família de sistemas totalmente intercambiável e interoperavel.
IMAGEADOR TERMICO: Tipo de sensor 640 x 512 InSb MWIR FPA (padrão) Resolução 720/1080 HD e NTSC/PAL
Comprimento da onda resposta 3-5 &#956;m FOVs 30° a 0,25° (com padrão FPA) Taxa de zoom 120x;
CAMERA COLORIDA DE ALTA RESOLUCAO (OPCIONAL) Tipo de sensor CCD colorido, varredura progressiva
Resolução 720/1080 HD e NTSC/PAL FOVs 29° a 0.25° Taxa de zoom 120x; CAMERA COLORIDA BAIXA LUZ E
ALTA DEFINICAO (OPCIONAL) Tipo de sensor NIR CCD Colorido, Varredura progressiva Resolução 720/1080 HD
e NTSC/PAL FOVs 55° a 1.5°; CAMERA IR ONDA CURTA SWIR (OPCIONAL) Tipo de sensor InGaAs; sensitividade
ótica NIR ampliada Resolução 720/1080 HD e NTSC/PAL FOVs 28° a 0.25°; CARGAS DE LASER (OPCIONAL)
Laser Rangefinder Ate 25 km, Classe 1 (eyesafe) Laser Illuminator 1 W or 2 W, Classe 4 Laser Pointer 100
mW, Classe 3b; GPS+/IMU DIGITAL IMU e GPS totalmente integrados para apontamento e geo-localizacao de
alvos; DESEMPENHO DO SISTEMA Tipo de sistema 4 eixos de estabilização Cobertura em azimute 360° continuo
Cobertura em elevacao +30° a -120° Envelope 405 KIAS, 0-50,000 ft; INTERFACES DO SISTEMA Video digital
SMPTE 292M/424M Video analogico NTSC/PAL Dados e Controle RS-232, RS-422, ARINC 419/429, MIL-STD-
1553B, Ethernet Metadata MISP atende normas STD9716 & STD0902.1, STANAG 4609, SMPTE 91M/RP214.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 44.280.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:04:150

R$ 44.320.704,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:04:207

R$ 44.320.709,7600 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:04:257

R$ 44.250.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:13:24:847

R$ 44.200.000,0000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:15:51:147

R$ 44.195.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:16:58:620

R$ 43.970.040,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:23:47:907

R$ 43.960.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:24:51:747

R$ 43.620.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:50:24:527

R$ 43.619.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:51:08:573

R$ 43.309.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:52:28:813

R$ 43.308.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:56:52:730

R$ 40.966.655,8300 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:10:16:220

R$ 41.000.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 10:17:08:173

R$ 40.900.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:19:05:233

R$ 40.092.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 10:19:46:387

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 40.900.000,0000 e com valor negociado a R$
40.620.000,0000. Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.
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Item: 2 - GRUPO 1 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO
DE AERONAVES
E COMERCIO
S.A.

Não Não 30 R$ 112.050,0000 R$ 3.361.500,0000 13/11/2012
18:55:50

Marca: TX-126 
Fabricante: BARCO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Displays 10” robustecidos para uso em aeronaves. POSTO
DIANTEIRO Todas as especificações do objeto atendem ao Termo de Referência. Nos valores propostos estão
inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da
proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 30 R$ 121.189,0000 R$ 3.635.670,0000 14/11/2012
01:01:28

Marca: Black Opal HD D9QUW 
Fabricante: LASERDYNE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Um Monitor de Vídeo Aeronáutico modelo Black Opal HD D9QUW da
Laserdyne, com tela de 9” na diagonal e razão de aspecto de 16:9 e contraste de 1.000:1, instalado na parte
dianteira da aeronave. Este monitor é compatível com óculos de visão noturna (NVG) e possui entradas de
vídeo digitais e analógicas padrões NTSC, 3G-SDI, DVI e RGB, sendo totalmente compatível com o sistema
Flir modelo Star SAFIRE 380-HD;

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS
DO BRASIL S/A

Não Não 30 R$ 121.189,4600 R$ 3.635.683,8000 13/11/2012
22:01:40

Marca: LASERDYNE 
Fabricante: LASERDYNE TECNOLOGIES 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Display: Tela LCD de  9” 16:9, 960 pixels x RGB x 540 linhas,
resolução (¼ WUXGA), escala de cor 24 bit (16M), escala de cinza 8 bit (256); I/O (Sistema MultiVision)
Entradas: até 2 3G-SDI, 2 DVI, 1 componente/RGB, 1 composto; Tela: até dois vídeos simultaneamente;
Saídas: SDI, DVI; Processamento da imagem: melhor funcionamento para fumaça, chuva, neblina, etc.;
congelamento de imagem; zoom digital ajustável; colorização. Legibilidade: Luz de fundo LED, controle de
luminância/crominância; legível em luz solar direta (105 lux) (luz de fundo ajustável a 900 nit, nos eixos);
legível com dispositivos de visão noturna (luz de fundo ajustável de baixa intensidade, verde ou vermelha
selecionável); botões iluminados (ajustável, verde ou vermelho selecionável); janela revestida antirreflexo.
Alimentação: entrada de 18 a 33VDC (28V nominal). Comunicações: RS-422. Suporte: Suporte do painel:
Dzus x 4 [tipo PFSC35] nos cantos; Suporte lateral: 4 x orifícios roscados M4 com 8mm de profundidade, em
cada lado; Suporte traseiro: VESA tipo 75, 4 x orifícios roscados M4 com 8mm de profundidade.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 3.361.500,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:04:297

R$ 3.635.670,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:04:330

R$ 3.635.683,8000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:04:340

R$ 3.300.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:13:48:143

R$ 3.295.000,0000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:18:08:703

R$ 3.290.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:19:26:333

R$ 3.290.000,0000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:10:31:477

R$ 3.289.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:11:37:013

R$ 3.000.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 10:13:53:220

R$ 2.900.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:18:44:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 2.900.000,0000 e com valor negociado a R$
2.796.000,0000. Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.
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Item: 3 - GRUPO 1 - MONITOR VÍDEO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO
DE AERONAVES
E COMERCIO
S.A.

Não Não 12 R$ 126.000,0000 R$ 1.512.000,0000 13/11/2012
18:55:50

Marca: TX-338 
Fabricante: BARCO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Displays 15” robustecidos para uso em aeronaves. POSTO
TRASEIRO. Todas as especificações do objeto atendem ao Termo de Referência. Nos valores propostos estão
inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da
proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 12 R$ 130.778,0000 R$ 1.569.336,0000 14/11/2012
01:01:28

Marca: Black Opal HD D15UW 
Fabricante: LASERDYNE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Um Monitor de Vídeo Aeronáutico modelo Black Opal HD D15UW da
Laserdyne instalado no console de operação da cabine. Este monitor é compatível com óculos de visão
noturna (NVG) e possui entradas de vídeo digitais e analógicas padrões NTSC, 3G-SDI, DVI e RGB, sendo
totalmente compatível com o sistema Flir modelo Star SAFIRE 380-HD;

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS
DO BRASIL S/A

Não Não 12 R$ 130.778,9900 R$ 1.569.347,8800 13/11/2012
22:01:40

Marca: LASERDYNE 
Fabricante: LASERDYNE TECNOLOGIES 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Display: Tela LCD de 15,4” 16:10, 1920 pixels x RGB x 1200 linhas
de resolução (WUXGA), escala de cor 18 bit (262k), escala de cinza 8 bit (256). I/O (Sistema MultiVision):
Entradas: até 2 3G-SDI, 2 DVI, 1 componente/RGB, 1 composto; Tela: até dois vídeos simultaneamente;
Saídas: SDI, DVI. Processamento da imagem: melhor funcionamento para fumaça, chuva, neblina, etc.;
congelamento de imagem; zoom digital ajustável; colorização. Legibilidade: Luz de fundo LED, controle de
luminância/crominância; legível em luz solar direta (105 lux) (luz de fundo ajustável a 900 nit, nos eixos);
legível com dispositivos de visão noturna (luz de fundo ajustável de baixa intensidade, verde ou vermelha
selecionável); botões iluminados (ajustável, verde ou vermelho selecionável); janela revestida antirreflexo.
Alimentação: entrada de 18 a 33VDC (28V nominal). Comunicações: RS-422. Suporte: 16 orifícios de
montagem roscados M5 com 9mm de profundidade, 4 em cima, em baixo e nos lados esquerdo e direito da
estrutura; 4 orifícios de folga M5, um em cada canto.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.512.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:04:367

R$ 1.569.336,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:04:380

R$ 1.569.347,8800 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:04:390

R$ 1.498.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:14:05:030

R$ 1.495.000,0000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:16:43:183

R$ 1.494.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:17:08:483

R$ 1.451.645,9800 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:10:54:370

R$ 1.450.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:11:46:130

R$ 1.200.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 10:16:24:957

R$ 1.199.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:17:50:843

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 1.199.000,0000 e com valor negociado a R$
1.150.080,0000. Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.
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Item: 4 - GRUPO 1 - MAPA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO
DE AERONAVES
E COMERCIO
S.A.

Não Não 12 R$ 781.800,0000 R$ 9.381.600,0000 13/11/2012
18:55:50

Marca: ARS 
Fabricante: Churchil Navigation 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de mapas móveis (moving map), com realidade
aumentada, e respectivos componentes e acessórios. ARS (Augmented Reality mapping System) é um
sistema avançado de gerenciamento de missão e sistema de mapas projetado para fusão de vídeo em
tempo real com informação geo-espacial. Todas as especificações do objeto atendem ao Termo de
Referência. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 12 R$ 781.885,0000 R$ 9.382.620,0000 14/11/2012
01:01:28

Marca: UC5100 C/ VIEWSYNC3D 
Fabricante: AEROCOMPUTERS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Um Sistema de Mapa Móvel com Realidade Aumentada modelo
UC-5100 Mission Management System da AeroComputers, incluindo teclado retrátil e banco de dados com
mapas de ruas e topográficos armazenados em unidade SSD. O sistema UC-5100 irá operar acoplado à
unidade ViewSync3D, também da AeroComputers, responsável pela sobreposição das informações do mapa
sobre a imagem das câmeras. O sistema moving map utilizará os monitores de 9” instalado no painel da
aeronave e de 15” instalado no console do operador e será totalmente integrado ao sistema imageador de
modo a permitir identificar, no mapa exibido, o local para onde a câmera está apontando, bem como apontar
a câmera para um endereço inserido no sistema. Este sistema conterá a base de dados incluindo mapas de
ruas dos principais municípios brasileiros, possibilitando a busca de endereços, interseções, pontos de
interesse, bem como quaisquer coordenadas fornecidas pelo  operador. O sistema permitirá ainda o
carregamento de mapas e fotos satélite georreferenciadas produzidos pelo próprio usuário, o
armazenamento e a recuperação de marcações contidas em arquivos do Google Earth (KML), a criação de
marcações para monitoramento e acompanhamento de locais de interesse, a exibição do mapa móvel lado a
lado com a imagem da câmera ou tela cheia e ainda o exclusivo recurso de sobreposição (sobrecamada de
realidade aumentada) de ruas e estradas diretamente sobre o vídeo original (HD) dos sensores visíveis e
infravermelho, com informações de nomes de ruas, pacotes de dados e outras.

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS
DO BRASIL S/A

Não Não 12 R$ 781.885,3800 R$ 9.382.624,5600 13/11/2012
22:01:40

Marca: UC-5100 + VIEWSYNC 3 
Fabricante: AEROCOMPUTERS INC. 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Construídos para operações de missões críticas; Display com
rolagem suave, rápido, com a flexibilidade de tela dividida; Fácil integração com os mapas e arquivos
fornecidos pelos clientes; Local personalizado, cobertura de mapas dos Estados unidos e internacionais. Uma
característica que pode ser acrescentada a AeroComputers Sistemas de Mapas digitais UC-5100
Sobreposições vetoriais em vídeo ao vivo EO/IR (SD e HD), incluindo:Pontos de referência/pontos de
interesse; Geometria de ruas e etiquetas; Dados de endereço; Dados de encomendas; waypoints/alvos de
missão; Exibe mapas 3D e imagens sintéticas completas, incluindo: Imagens de satélites; Mapas
topográficos; Mapas de aviação; Outros tipos de mapas; Network centricity - Remote client data stream;
Ground station software. Metada da altura do UC-5100; 6 pol. Instalado; Simples remoção e instalação da
unidade para manutenção / atualizações (LRU); Conectores MIL – SPEC.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 9.381.600,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:04:420

R$ 9.382.620,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:04:450

R$ 9.382.624,5600 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:04:463

R$ 9.300.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:14:17:177

R$ 8.678.927,2000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:11:08:773

R$ 8.679.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:12:23:750

R$ 8.669.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:12:55:180

R$ 8.900.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 10:14:53:013

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.
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Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 8.669.000,0000 e com valor negociado a R$
8.500.200,0000. Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 

Item: 5 - GRUPO 1 - TRANSMISSOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO
DE AERONAVES
E COMERCIO
S.A.

Não Não 15 R$ 711.130,0000 R$ 10.666.950,0000 13/11/2012
18:55:50

Marca: KAMELYON HDX-1100 
Fabricante: PHASE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Transmissor integrado de micro-ondas baseado nos padrões
aeronáuticos de qualidade. Capaz de transmitir vídeo em tempo real padrão H, compatível com o sistema de
recepção operando na faixa de frequência destinada pela ANATEL para este tipo de aplicação. Todas as
especificações do objeto atendem ao Termo de Referência. Nos valores propostos estão inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta é de 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 15 R$ 713.215,0000 R$ 10.698.225,0000 14/11/2012
01:01:28

Marca: M2TE C2 
Fabricante: COBHAM TACTICAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Transmissão de Vídeo e Áudio de Alta Definição,
operando na faixa de frequência destinada pela Resolução no 494 da ANATEL para este tipo de aplicação,
possuindo os seguintes componentes: • Transmissor HD/SD COFDM modelo M2TE da Cobham Tactical
Communications and Surveillance, operando na faixa de frequência de 4.4-5.0 GHz, com encoder H.264 e
unidade de criptografia AES 256-bit; • Amplificador de potência PROC Very Efficiency PA, 2W COFDM, da
Cobham Tactical Communications and Surveillance, operando na faixa de frequência de 4.4-5.0 GHz; •
Antena omnidirecional modelo AOC6A06N360XG da Cobham Tactical Communications and Surveillance; •
Painel de controle modelo RCU-2000 da Cobham Tactical Communications and Surveillance. • O aumento da
potência do sistema para 10W, se autorizado pela ANATEL, será obtido por meio da substituição do
amplificador de potência PROC Very Efficiency PA, 2W COFDM, por outro Very Efficiency PA, 10W COFDM,
também da Cobham Tactical Communications and Surveillance. A troca do PA não causará qualquer alteração
nas características mecânicas da inatalação, pois este será alojado dentro do mesmo invólucro, e o sistema
elétrico será dimensionado em conformidade com o consumo do amplificador de 10W.

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS
DO BRASIL S/A

Não Não 15 R$ 713.215,6600 R$ 10.698.234,9000 13/11/2012
22:01:40

Marca: SISTEMA DE DOWNLINK 
Fabricante: ENTERPRISE CONTROL SYSTEMS LTD 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Um sistema de downlink COFDM HD simples com capacidade para
transmitir vídeo na definição HD e na definição Padrão (SD). 1 canal HD, 1 canal HD e 1 SD ou, 2 canais SD
podem ser transmitidos simultaneamente dependendo da taxa de compressão e da distância da conexão. O
sistema de downlink COFDM HD inclui Decodificador e Modulador de Vídeo (VEM), Transmissor Linear de Vídeo
(VLT) e Unidade de Controle de Criptografia (ECU). A antena de downlink é uma antena de 2 dBi que fornece
cobertura contínua para os ângulos de banco do helicóptero de até 20 graus. Os filtros são projetados e
fornecidos para estar em conformidade com a certificação da Anatel. O VEM codifica e modula vídeos, dados e
entradas de GPS em um único sinal COFDM em um fluxo de transporte MPEG-2. O GPS pode ser acoplado
diretamente ao VEM. O VLT tem controle de ganho automático e não precisa ser emparelhado com um VEM
específico. O ECU é compatível com Óculos de Visão Noturna (NVG) e possibilita que o operador escolha a
entrada de vídeo, a chave de criptografia de downlink, a alimentação do transmissor e do canal. O software
de controle é fornecido para garantir, após a instalação, que a alimentação de saída do sistema não exceda
1 W RF. O sistema tem capacidade para 10 W e pode ser ajustado para fornecer 10 W por meio da troca
interna de ajustes no VLT. O downlink de vídeo COFDM HD é compatível com uma gama de equipamentos de
solo ECS, móveis e estáticos. Esta variedade de equipamentos de solo combinados com nossa gama de
sistemas de antena e opções de interface de rede permite que o ECS forneça ao seu cliente uma solução
abrangente do ar ao solo. Sistema de downlink COFDM HD4 Especificações: Codificador & Modulador de Vídeo
(VEM) Canal de Vídeo HDTV: Em conformidade com o ISO/IEC14496-10(H.264/AVC). Resolução:
1280x1080p; Canais de Vídeo SDTV: 2xY/C ou uma Combinação de Canais de Vídeo Independente e
simultâneo. PAL analógico sobre o MPEG-2 DVB-T; Áudio, Dados e GPS: 2 canais de áudio MPEG-1 L2. 2
canais de dados. 1xGPS (ARINC429 opcionais); Técnica de Modulação: Multiplexação por Divisão Ortogonal
de Frequência Codificada.; Portadoras: Largura de banda de 2k in 8 MHz; Taxa de dados no ar: Até 4.8 Mbps
por canal de vídeo. Até 230 kbps pares de áudio estéreo. Até 115 kbps de dados; Faixa de frequência: 4940
– 4990 MHz; Criptografia: AES 256-bit (sujeito à aprovação da licença de exportação); Correção antecipada
de erros: Decodificador convolucional Reed-Solomon, VIterbi com processo de inter-leaving e outer-leaving;
Potência: 1.5 A. 28 VDC Max; Tamanho e Peso: 312 x 177 x 69 mm. 2.2 kg aprox;Transmissor Linear de
Vídeo (VLT) Potência RF de entrada: -7 a -10 dBm nominal; Potência RF de saída: 30 dBm testado e
atenuado utilizando software de controle; Faixa de frequência: Máx. de 10% de faixa de freqüência; Largura
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de banda no canal: 8 MHz; Potência: 6.0 A nom. para 1 W RF de sistema de saída, 11.0 A nom. para 10 W
RF de sistema melhorado; Tamanho e Peso: 269 x 122 x 137 mm. 5.5 kg. Unidade de Controle de
Criptografia (ECU); Designação do equipamento: ECU NVG; Displa y & Controles: LCD de 32 caracteres, filtros
compatíveis com óculos de visão noturna; Funções: Seleção de entrada de vídeo, seleção de canal, controle
de transmissor, chave de criptografia e seleção do modo de transmissão; Potência: 28 V DC de potência do
VEM; Tamanho e Peso: 57.15 x 146.05 mm (2.25 x 5.75’’ fixações Dzus). 300 g; Equipamento de downlink
de célula versátil: 1 x HDTV, 1 x HDTV & 1 x SDTV Ou 2 canais de transmissão SDTV; rastreamento de
veículos baseado em GPS; Criptografia AES Integrada (sujeito à licença de exportação).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 10.666.950,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:04:473

R$ 10.698.225,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:04:483

R$ 10.698.234,9000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:04:497

R$ 10.500.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:14:26:327

R$ 10.000.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:27:28:770

R$ 9.980.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:28:07:237

R$ 9.500.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:42:54:897

R$ 9.499.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:48:24:157

R$ 9.000.030,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 10:10:30:660

R$ 9.499.000,0000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:11:24:483

R$ 8.800.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:18:12:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 8.800.000,0000 e com valor negociado a R$
8.610.000,0000. Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 

Item: 6 - GRUPO 1 - APARELHO GRAVADOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO
DE AERONAVES
E COMERCIO
S.A.

Não Não 12 R$ 118.108,0000 R$ 1.417.296,0000 13/11/2012
18:55:50

Marca: ARS 
Fabricante: Churchil Navigation 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravador de áudio e vídeo de alta definição e respectivos
componentes e acessórios. Embutido no sistema ARS. Gravador qualificado para uso aeronáutico em
helicópteros, com capacidade de armazenamento de, no mínimo, 3 (três) horas de vídeo e áudio na
qualidade máxima oferecida pelos sensores. Todas as especificações do objeto atendem ao Termo de
Referência. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários,
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 12 R$ 118.109,0000 R$ 1.417.308,0000 14/11/2012
01:01:28

Marca: X3-DVR C/ VIEWSYNC3D 
Fabricante: AEROCOMPUTERS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Gravador de áudio e vídeo de alta definição X3-DVR e
incorporado à unidade ViewSync3D da AeroComputers, que possui duas unidades de memória sólida (SSD) de
alta capacidade removíveis, possibilitando a gravação de mais de 6 horas de vídeo e áudio na qualidade
máxima oferecida pelos sensores no formato H.264, que podem ser facilmente transferidos e visualizados
em qualquer computador tipo PC ou MAC sem necessidade de aquisição de softwares especiais. A gravação
de áudio poderá ser ativada e desativada a critério do operador.

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS Não Não 12 R$ 118.109,1400 R$ 1.417.309,6800 13/11/2012
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DO BRASIL S/A 22:01:40

Marca: MEMOREYES 
Fabricante: LASERDYNE TECNOLOGIES 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Opções de Instalação/Operação: O MemorEyes pode ser instalado
e operado de várias formas diferentes. Quando utilizado em conjunto com a família Black Opal de sistemas
de display da Laserdyne, o operador pode: Colocar diferentes canais de vídeo para gravar ou reproduzir;
Controle de reprodução, e colocar os marcadores de evento; Todos sem nem mesmo tocar o dispositivo
MemorEyes - assim há uma escolha maior de locais de instalação dentro do veículo. O dispositivo pode ser
instalado: em série com um display Black Opal (quando próximo a ele - somente um pequeno cabo extra é
necessário, não há nenhuma outra alteração nos cabos); ou periférico para um display Black Opal (quando
longe dele - são necessários alguns cabos extras e algumas modificações no cabo). O MemorEyes também
pode ser instalado em série ou de modo periférico com outras marcas de display, conforme suas conexões
de vídeo e outras características. O MemorEyes pode ser instalado autônomo, se estiver substituindo um
gravador existente ou instalado sem um display. Seus recursos de comando a bordo permitem a operação
completamente independente. Comandos de bordo e Interface do Usuário: A Interface Gráfica do Usuário
(GUI) do MemorEyes coloca o controle do sistema nas pontas dos dedos do operador. Os cinco modos de
operação e as apresentações gráficas simples significam que, de qualquer modo, somente 3 botões são
necessários para realizar as funções. Modo Debrief: Permite que o operado acesse e faça o download dos
arquivos armazenados no suporte de armazenamento interno fixo (Controles: start/stop debrief); Modo de
reprodução: Permite que o operador reproduza os arquivos registrados. Controles: inicia / para a reprodução;
avança em velocidade variável rápida; retrocede em velocidade variável; pausa; pula (próximo ou anterior);
passo quadro a quadro) (próximo ou anterior). Comandos a bordo e Interface do Usuário (cont.): Parar
qualquer ação atual e finalizar o arquivo atual (Controles: seleciona suporte de armazenamento); Modo de
gravação: Permite que o operador grave o vídeo e o áudio associado (Comandos: seleção do suporte de
armazenamento; inicia / para a gravação, marca evento); Modo de gravação sem áudio: Permite que o
operador grave o vídeo sem áudio (Comandos: seleção do suporte de armazenamento; inicia / para a
gravação; marca evento); Parâmetros de operação configuráveis: O MemorEyes caracteriza uma interface a
bordo baseada na página da web para a configuração. Tudo que é necessário é um computador com conexão
Ethernet e um navegador da web para permitir o ajuste dos parâmetros do MemorEyes conforme suas
preferências. Os parâmetros configuráveis incluem: Formato de vídeo da entrada (PAL, NTSC, 720p, 1080p/i);
Seleção do canal de entrada (escolhe uma das múltiplas entradas); Seleção do canal de saída (para
reprodução em um dispositivo compatível tal como um display Black Opal); Marca d’água exibida ou não
(quando exibida, a marca d’água é imposta em cada quadro como parte da pintura); Ajuste do tamanho do
arquivo gravado (vídeo é gravado em arquivos separados para a viabilidade, o comprimento dos arquivos
pode ser configurado de 1 a 30 minutos); Configuração da convenção de nome do arquivo (ex: método de
data MM/DD/YY ou DD/MM/YY utilizado no nome do arquivo); Ajuste da duração do contexto do Evento
(especifica o tempo de gravação após o Evento que deve ser incluso no arquivo antes que a gravação vá para
o próximo arquivo, pode ser configurado de 0 a 2 minutos); Ajuste da data/hora (ajustar a hora local ou
compensar o desvio); Alteração do endereço de IP (caso seja necessário um endereço diferente para o
MemorEyes quando conectado a uma rede local); Ajuste da imagem (caso seja necessário ajustar os valores
de matiz, saturação, contraste ou luminosidade para se adequar às características da câmera); e Tempo de
gravação versus taxa de transferência de dados/ qualidade da gravação. Compressão adequada da
vigilância: O MemorEyes HD emprega o esquema H.264, que foi desenvolvido para formatos de vídeo HD, e é
um esquema de compressão muito mais eficiente (ex: para manter a qualidade do vídeo, são necessários
menos dados armazenados) do que MJPEG ou MPEG-2. Gerenciamento do arquivo conveniente: O sistema
operacional do MemorEyes apresenta ao operador os dados registrados em arquivos convenientes para
realizar o “download” completamente ou seletivamente. Todos os arquivos são contíguos (nenhum quadro
fica perdido entre os arquivos). Cada arquivo contém o tempo de execução do vídeo predefinido durante a
configuração, mesmo que alguns sejam mais longos, caso um evento tenha sido marcado.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.417.296,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:04:507

R$ 1.417.308,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:04:517

R$ 1.417.309,6800 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:04:530

R$ 1.398.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:14:38:823

R$ 1.311.010,8300 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:11:45:203

R$ 1.298.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:11:55:840

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 1.298.000,0000 e com valor negociado a R$
1.194.000,0000. Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 

Item: 7 - GRUPO 1 - CONSOLE DE COMANDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
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                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO
DE AERONAVES
E COMERCIO
S.A.

Não Não 12 R$ 144.300,0000 R$ 1.731.600,0000 13/11/2012
18:55:50

Marca: DCOMPASS 
Fabricante: ELOP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Console de operador do sistema e respectivos componentes e
acessórios. Parte do sistema D-COMPASS, integrando todo s os painéis de controle dos diversos
equipamentos e as interfaces necessárias à operação do sistema. Todas as especificações do objeto
atendem ao Termo de Referência. Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS
DO BRASIL S/A

Não Não 12 R$ 144.378,8700 R$ 1.732.546,4400 13/11/2012
22:01:40

Marca: HELIBRAS 
Fabricante: HELIBRAS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Console do operador do sistema, integrando todos os painéis de
controle dos diversos equipamentos e as interfaces necessárias à operação do sistema. Foi concebido
levando-se em consideração a minimização de tamanho e peso, a ergonomia necessária em virtude dos
períodos prolongados de operação e a facilidade e rapidez de sua remoção e reinstalação de uma aeronave
para outra. A concepção do sistema é de fácil remoção e instalação de modo que o tempo total não excederá
60 minutos com equipe treinada. Foram utilizados conceitos para o posto de operação (missão) que levam
em conta as dimensões e o espaço disponível na aeronave, facilidade de montagem e remoção do conjunto,
modularidade, peso e ergonomia.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 12 R$ 144.379,0000 R$ 1.732.548,0000 14/11/2012
01:01:28

Marca: AEROMOT 
Fabricante: AEROMOT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Um console de operação do sistema, instalado na parte traseira da
cabine para utilização por um operador no banco traseiro da aeronave, que conterá o monitor de 15” e o
gravador de vídeo e o painel de inter-travamento do laser. Este console de operação é considerado parte
móvel do sistema e poderá ser facilmente transferido de uma aeronave para outra. O tempo necessário para
a remoção e reinstalação de todos os equipamentos será inferior a 30 minutos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.731.600,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:04:550

R$ 1.732.546,4400 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:04:563

R$ 1.732.548,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:04:577

R$ 1.699.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:14:51:113

R$ 1.602.605,0500 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:11:59:050

R$ 1.599.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:12:39:177

R$ 1.500.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 10:18:40:503

R$ 1.400.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:18:53:557

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 1.400.000,0000 e com valor negociado a R$
1.350.000,0000. Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 

Item: 8 - GRUPO 1 - RECEPTOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

Porte Declaração Data/Hora
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CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP ME/EPP/COOP Quantidade Valor Unit. Valor Global Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO
DE AERONAVES
E COMERCIO
S.A.

Não Não 12 R$ 703.700,0000 R$ 8.444.400,0000 13/11/2012
18:55:50

Marca: LYNX Diversity Recei 
Fabricante: PHASE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Recepção de Vídeo e Áudio Fixo em solo. Receptor
SD/HD capaz de receber até canais incluindo padrão H.264/MPEG-4. Sistema compatível com o sistema de
transmissão, operando na faixa de frequência destinada pela ANATEL para este tipo de aplicação, com
capacidade para a recepção de vídeo e áudio de, no mínimo, duas aeronaves simultaneamente. Todas as
especificações do objeto atendem ao Termo de Referência. Nos valores propostos estão inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta é de 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 12 R$ 718.752,0000 R$ 8.625.024,0000 14/11/2012
01:01:28

Marca: PRORXB-8 
Fabricante: COBHAM TACTICAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Fixo e Móvel de Recepção de Vídeo e Áudio, totalmente
compatível com os sistemas instalados nas aeronaves, composto pelos seguintes equipamentos: • Receptor
HD/SD COFDM de diversidade de 8 vias modelo PRORXB-8 da Cobham Tactical Communications and
Surveillance, com demodulação MPEG-2 e H.264, compatível com sistema DVB-T com largura de canal de 6, 7
e 8 MHz, saídas de vídeo composto e digital padrão ASI-SD, HD-SDI e HDMI com áudio incorporado e saída
de Vídeo Streaming via IP. Sistema de decriptografia AES 256-bit modelo AES256RX e decoder M2D; • Antena
setorial eletrônica de 8 elementos (7 em azimute e um uplook) modelo CMAA-8-CD com ganho de 15dBi da
Cobham Tactical Communications and Surveillance, incluindo down-converters PROC - BDCC – CRD e divisores
amplificados para conexão de dois receptores em cada antena. • Os sistemas de recepção fixos serão
fornecidos com suportes para fixação nas torres e cabos conforme requerido, e os sistemas de recepção
móveis serão fornecidos com tripés para a antena e containers com rack interno para transporte e operação
em campo ou nas unidades móveis.

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS
DO BRASIL S/A

Não Não 12 R$ 718.752,7300 R$ 8.625.032,7600 13/11/2012
22:01:40

Marca: 01-20916-A-38-0 
Fabricante: ENTERPRISE CONTROL SYSTEMS LTD 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fora do gabinete do rack estão duas antenas de rastreamento de
alto ganho para receber downlinks de dois helicópteros e, uma antena omnidirecional adicional em
diversidade. As informações do Sistema de Posicionamento Global (GPS) são integradas com as informações
de cada um dos dois downlinks e utilizadas para guiar as antenas de rastreamento. Para um sistema em
veículo, o receptor de GPS é embutido e as antenas de rastreamento apontam para o Norte antes da
utilização; para uma instalação em local de mastro, a posição do GPS local é programada. Uma antena
omnidirecional é utilizada na segunda entrada para o receptor de diversidade. A utilização desse sistema com
duas antenas em diversidade melhora o alcance do link; a utilização do sinal combinado de ambas as
antenas também melhora a resiliência do link para interferência por multicaminho. Para o sistema de
recepção em local de mastro, as saídas dos receptores que contém informações de vídeo, áudio e GPS são
encapsuladas em Protocolo de Internet (IP) e podem ser enviadas via um site de monitoramento por meio
de uma rede de IP. A criptografia é plenamente preservada no caso do mastro de recepção do local não ser
seguro. O canal e a criptografia de cada receptor em cada local de mastro também pode ser controlado via
rede IP de um local de monitoramento. Múltiplos locais de mastro podem ser conectados via um Sistema de
Escolha de Rede para expandir o alcance do sistema além da capacidade de um local de recepção de mastro
simples. Para o sistema receptor em veículo, As saídas de cada dos receptores são integrados aos
decodificadores. Os decodificadores produzem informação de vídeo, áudio e GPS que podem ser acessados
diretamente via um painel de interface. O sistema receptor no veículo é controlado localmente por meio de
um programa de interface de computador. Um Sistema de Estação Receptora de Solo em Rack COFDM típico
consiste dos seguintes equipamentos: 2 Unidades de antena refletora servo-dirigidas; 2 Receptores de
Diversidade EVENLODE; Repartidor IF; Chave de Rede; 2 Módulos de Decodificador de Vídeo e Painel de
Interface (somente para veículos); Repartidor de GPS (somente para veículos); Unidade de Distribuição de
Energia; Equipamentos fora do Rack: 2 Antenas Refletoras; Antena Omnidirecional; 3 conversores externos
de bloqueio de baixo ruído (LNB); Sistema de antena externa para cabeamento RF; Receptor de GPS
(somente para veículo); Interface do usuário para controle do receptor (somente para veículo). O Sistema de
Estação Receptora de Solo em Rack COFDM consiste de vários componentes internos e externos ao rack de
19”. O sistema é bastante flexível e os componentes relacionados e descritos aqui são apresentados
somente como uma diretriz. O rack pode ser fornecido montado em uma base para instalações fixas, ou em
cavaletes a prova de vibração para aplicações móveis.Especificações do Receptor: Sensibilidade do Receptor:
-95 dB mínimo (sensibilidade RF, incluindo o LNB dianteiro final ou Antena MAS, canal de largura de banda
QPSK 8 MHz, 1/2Transmissão no modo correção de erros); Largura de banda no canal: 5,6,7,8 MHz; Canais
de vídeo: 2 simultâneos (HD ou SD); Saídas de vídeo: Conforme solicitado ou especificado pelo módulo
Receptor de Diversidade com Conexão para Vídeo integral. YPrPb ou HD-SDI para Vídeo HD. CVBS, SD-SDI ou
Y / C para Vídeo SD; Saídas de dados: Conforme solicitado ou especificado pelo módulo Receptor de
Diversidade com Conexão para Vídeo integral. ASI, RS232 ou Ethernet para a entrada do transmissor de GPS
e dos dados apresentados; Saída de áudio: MPEG L1 x 2 para Canal de Vídeo A e B configurado conforme
solicitação e de acordo com a configuração do transmissor; Decodificação: Substituição da Criptografia em
Cifra ou Sistema de Criptografia Avançado (AES) 256-bit (o AES está sujeito a aprovação da licença de
exportação).

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 8.444.400,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:04:587

R$ 8.625.024,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:04:600

R$ 8.625.032,7600 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:04:617

R$ 8.399.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:15:05:823
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R$ 8.385.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:25:04:100

R$ 8.380.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:26:09:943

R$ 7.978.154,6000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:12:14:350

R$ 7.851.540,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 10:12:49:680

R$ 7.700.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:18:24:733

R$ 7.700.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 10:19:23:290

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 7.700.000,0000 e com valor negociado a R$
7.380.000,0000. Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 

Item: 9 - GRUPO 1 - RECEPTOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO
DE AERONAVES
E COMERCIO
S.A.

Não Não 12 R$ 528.300,0000 R$ 6.339.600,0000 13/11/2012
18:55:50

Marca: LYNX Diversity Recei 
Fabricante: PHASE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema de Recepção de Vídeo e Áudio Móvel em solo. Receptor
SD/HD capaz de receber até canais incluindo padrão H.264/MPEG-4. Sistema compatível com o sistema de
transmissão, operando na faixa de frequência destinada pela ANATEL para este tipo de aplicação, com
capacidade para a recepção de vídeo e áudio de, no mínimo, duas aeronaves simultaneamente. Todas as
especificações do objeto atendem ao Termo de Referência. Nos valores propostos estão inclusos todos os
custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta é de 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 12 R$ 528.391,0000 R$ 6.340.692,0000 14/11/2012
01:01:28

Marca: PRORXB-8 
Fabricante: COBHAM TACTICAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Fixo e Móvel de Recepção de Vídeo e Áudio, totalmente
compatível com os sistemas instalados nas aeronaves, composto pelos seguintes equipamentos: • Receptor
HD/SD COFDM de diversidade de 8 vias modelo PRORXB-8 da Cobham Tactical Communications and
Surveillance, com demodulação MPEG-2 e H.264, compatível com sistema DVB-T com largura de canal de 6, 7
e 8 MHz, saídas de vídeo composto e digital padrão ASI-SD, HD-SDI e HDMI com áudio incorporado e saída
de Vídeo Streaming via IP. Sistema de decriptografia AES 256-bit modelo AES256RX e decoder M2D; • Antena
setorial eletrônica de 8 elementos (7 em azimute e um uplook) modelo CMAA-8-CD com ganho de 15dBi da
Cobham Tactical Communications and Surveillance, incluindo down-converters PROC - BDCC – CRD e divisores
amplificados para conexão de dois receptores em cada antena. • Os sistemas de recepção fixos serão
fornecidos com suportes para fixação nas torres e cabos conforme requerido, e os sistemas de recepção
móveis serão fornecidos com tripés para a antena e containers com rack interno para transporte e operação
em campo ou nas unidades móveis.

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS
DO BRASIL S/A

Não Não 12 R$ 528.391,2000 R$ 6.340.694,4000 13/11/2012
22:01:40

Marca: 01-20915-A-38-0 
Fabricante: ENTERPRISE CONTROL SYSTEMS LTD 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O Sistema Receptor para Estação Móvel Tático chamado
Multiplexador por Divisão Ortogonal de Frequência Codificada (COFDM) da Enterprise Control Systems Ltd
(ECS) foi especificamente desenvolvido para recepção móvel de transmissões de vídeo digital COFDM a partir
de transmissores baseados tanto em aeronave quanto no solo. O Sistema Receptor de Estação Base consiste
de três partes principais: - ECS COFDM - Antena do Setor de Chave Ativa (MSA) - ECS COFDM Receptor tipo
Maleta da Estação Base - ECS COFDM Unidade de Controle da Antena (ACU) Portátil.As informações de GPS
são multiplexadas em um fluxo de transporte da transmissão ECS COFDM e, em seguida, decodificada dentro
do Receptor da Estação Base ECS COFDM. As informações do GPS são utilizadas para controlar o MSA. O MSA
converte o sinal RF para UHF a fim de permitir que a antena MAS fique situada a uma distância de até 200 m
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do equipamento da estação base. Uma opção diferente utilizando-se uma antena omnidirecional adicional
está disponível para resiliência de link adicional. A ACU comanda a MSA e faz interface com o Receptor tipo
Maleta da Estação Base. A ACU exibe as informações de GPS do transmissor. A Unidade Receptora tipo
Maleta da Estação Base pode ser utilizada como uma unidade autônoma com uma antena omnidirecional
integral ou como parte do Sistema de Receptor de Estação Base. Como padrão, é fornecido um monitor
colorido LCD de alto brilho. Todos os produtos de transmissão COFDM são fornecidos na face da maleta,
inclusive as saídas de áudio, vídeo e GPS. O Receptor tipo Maleta da Estação Base ECS possui até 30 canais e
um display LCD de força de sinal, frequência de canal e modo de descodificação. A unidade pode ser
alimentada com 12 Vdc ou 100 - 240 Vac. A bateria interna de lítio fornece até 90 minutos de utilização
autônoma. Estão disponíveis versões de alta definição e de definição standard. O equipamento é robusto,
confiável e comprovado em campo. Receptor móvel com as seguintes características: 12U 19” RACK SYTEM –
inc Part number: 01-20901-A-38-0; Evenlode IF-AV Rack Receiver Part Number 01-20909-A-38-0; Antenna
Control Unit Part Number 01-20918-A-38-0; IF Splitter Part Number 34-07560-0-00-0; RF Splitter Part
Number; Sistema Steerable Antenna Part Number 01-20921-A-38-0; Sistema GPS Antenna (L1/L2) Part
Number 01-20913-A-38-0; Sistema Omni Antenna Part Number 01-20707-A-38-0; Cable Set Part Number 01-
20902-A-XX-0; Mains Input Cable; Steerable Ant – IF to RX I/P #1; Steerable Ant – Control Cable; GPS
Antenna Cable; Omni Antenna to RX I/P #2.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 6.339.600,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:04:630

R$ 6.340.692,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:04:667

R$ 6.340.694,4000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:04:680

R$ 6.298.900,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:15:18:097

R$ 5.500.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:30:59:483

R$ 5.499.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:33:39:553

R$ 5.499.000,0000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:12:28:500

R$ 5.488.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:16:53:600

R$ 5.200.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 10:18:00:933

R$ 5.100.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:18:33:557

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 5.100.000,0000 e com valor negociado a R$
4.800.000,0000. Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 

Item: 10 - GRUPO 1 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO DE
AERONAVES E
COMERCIO S.A.

Não Não 1 R$ 807.900,0000 R$ 807.900,0000 13/11/2012
18:55:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores,
conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas
aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil
instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores, gravador digital e sistema de
transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e quaisquer elementos de fixação
necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo, gravadores digitais,
sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO AS350BA. Nos valores
propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de
validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 1 R$ 817.992,0000 R$ 817.992,0000 14/11/2012
01:01:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores,
conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas
aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil
instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores, gravador digital e sistema de
transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e quaisquer elementos de fixação
necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo, gravadores digitais,
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sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO AS350BA.

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS
DO BRASIL S/A

Não Não 1 R$ 817.992,4200 R$ 817.992,4200 13/11/2012
22:01:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Será realizará a instalação de partes fixas e partes móveis
(removíveis) para o número e modelos de helicópteros relacionados, possibilitando total intercambialidade e
interoperabilidade dos equipamentos entre as aeronaves e estados. Essa instalação será aprovada de acordo
com Certificados Suplementares de Tipo, emitidos pela ANAC. As partes fixas compreendem, entre outros: a)
suportes da câmera; b) monitor de vídeo aeronáutico no posto dianteiro (item 6.5.1.2); c) suporte do
sistema de transmissão; d) todos os suportes para fixação dos equipamentos; e) cablagens de alimentação
elétrica, de vídeo e de controle dos equipamentos. A antena e o filtro de transmissão como “partes fixas”
serão instaladas em todas as aeronaves, de modo a proporcionar uma rápida intercambialidade das partes
móveis do sistema. As partes móveis (removíveis) compreendem os itens: a) sensor infravermelho e eletro-
óptico (item 6.5.1.1), b) sistemas de navegação tipo mapas móveis, com realidade aumentada (item
6.5.1.3), c) sistema de transmissão de vídeo e áudio de alta definição (item 6.5.1.4), d) monitor de vídeo
aeronáutico no posto traseiro (item 6.5.1.2), e) gravador de áudio e vídeo de alta definição (item 6.5.1.6) e
f) console de operador do sistema (item 6.5.1.7); Será realizada a Instalação, integração e homologação dos
sistemas imageadores, conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as
modificações necessárias nas aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema
de engate rápido para fácil instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores,
gravador digital e sistema de transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e
quaisquer elementos de fixação necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, conforme
especificação e quantidade descritas no edital, e seus respectivos componentes; Instalação e configuração de
monitores de vídeo, conforme especificação, um no posto dianteiro de 9 polegadas, em cada aeronave, e
outro no console do operador, no posto traseiro de 15.4 polegadas; Instalação e configuração de gravador
digital aeronáutico de alta definição marca Laserdyne modelo Memoreyes HD, no console do operador no
posto traseiro de cada aeronave; Instalação e configuração de sistema de transmissão de vídeo aeronáutico
de alta definição, com painel de operação no console do operador no posto traseiro de cada aeronave;
Instalação e configuração de sistema de mapas móveis (moving map), com realidade aumentada, integrado
à câmera aeronáutica de cada aeronave; Integração de todos os equipamentos para o completo
funcionamento do sistema de cada aeronave; Integração do sistema aos demais sistemas da aeronave, no
que couber e, no caso de eventual existência de sistema incompatível com a solução a ser instalada, como,
por exemplo, sistema de mapas móveis ou sistema de transmissão de vídeo, entre outros, será promovido a
sua remoção completa, eliminando todos os vestígios desta remoção, vedadas quaisquer alterações que
possam afetar o desempenho e/ou a aeronavegabilidade do helicóptero, como, por exemplo, aberturas na
fuselagem ou modificações de partes e peças executadas para acomodar o sistema atual; Serãofornecidos
todos os equipamentos de transmissão e recepção devidamente homologados na ANATEL de acordo com sua
categoria e a aplicação a que se destinam, com fornecimento dos respectivos certificados, conforme requerido
pela ANATEL; Atualização de todos os registros e documentos técnicos dos helicópteros de acordo com as
novas configurações; instalação de 01 (uma) antena de recepção fixa em cada site e será fornecido 01 (uma)
antena de recepção móvel para cada cidade-sede, e será responsável pelo fornecimento de suporte técnico
para sua integração ao sistema de informações dos Centros Integrados de Comando e Controle. Será
fornecido também o treinamento de pessoal conforme exigido no edital, devidamente detalhado na Resposta
Técnica da Helibras.Todo o sistema instalado será coberto por garantia técnica, nos termos exigidos no
edital, devidamente detalhado na Resposta Técnica da Helibras.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 807.900,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:04:690

R$ 817.992,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:04:707

R$ 817.992,4200 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:04:743

R$ 799.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:15:38:170

R$ 756.642,6000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:12:42:887

R$ 739.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:13:13:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 739.000,0000 e com valor negociado a R$ 650.000,0000.
Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 

Item: 11 - GRUPO 1 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro
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32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO
DE AERONAVES
E COMERCIO
S.A.

Não Não 20 R$ 749.700,0000 R$ 14.994.000,0000 13/11/2012
18:55:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores,
conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas
aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil
instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores, gravador digital e sistema de
transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e quaisquer elementos de fixação
necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo, gravadores digitais,
sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO AS350B2. Nos valores
propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de
validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 20 R$ 749.725,0000 R$ 14.994.500,0000 14/11/2012
01:01:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores,
conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas
aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil
instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores, gravador digital e sistema de
transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e quaisquer elementos de fixação
necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo, gravadores digitais,
sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO AS350B2.

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS
DO BRASIL S/A

Não Não 20 R$ 749.725,9200 R$ 14.994.518,4000 13/11/2012
22:01:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Será realizará a instalação de partes fixas e partes móveis
(removíveis) para o número e modelos de helicópteros relacionados, possibilitando total intercambialidade e
interoperabilidade dos equipamentos entre as aeronaves e estados. Essa instalação será aprovada de acordo
com Certificados Suplementares de Tipo, emitidos pela ANAC. As partes fixas compreendem, entre outros: a)
suportes da câmera; b) monitor de vídeo aeronáutico no posto dianteiro (item 6.5.1.2); c) suporte do
sistema de transmissão; d) todos os suportes para fixação dos equipamentos; e) cablagens de alimentação
elétrica, de vídeo e de controle dos equipamentos. A antena e o filtro de transmissão como “partes fixas”
serão instaladas em todas as aeronaves, de modo a proporcionar uma rápida intercambialidade das partes
móveis do sistema. As partes móveis (removíveis) compreendem os itens: a) sensor infravermelho e eletro-
óptico (item 6.5.1.1), b) sistemas de navegação tipo mapas móveis, com realidade aumentada (item
6.5.1.3), c) sistema de transmissão de vídeo e áudio de alta definição (item 6.5.1.4), d) monitor de vídeo
aeronáutico no posto traseiro (item 6.5.1.2), e) gravador de áudio e vídeo de alta definição (item 6.5.1.6) e
f) console de operador do sistema (item 6.5.1.7); Será realizada a Instalação, integração e homologação dos
sistemas imageadores, conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as
modificações necessárias nas aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema
de engate rápido para fácil instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores,
gravador digital e sistema de transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e
quaisquer elementos de fixação necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, conforme
especificação e quantidade descritas no edital, e seus respectivos componentes; Instalação e configuração de
monitores de vídeo, conforme especificação, um no posto dianteiro de 9 polegadas, em cada aeronave, e
outro no console do operador, no posto traseiro de 15.4 polegadas; Instalação e configuração de gravador
digital aeronáutico de alta definição marca Laserdyne modelo Memoreyes HD, no console do operador no
posto traseiro de cada aeronave; Instalação e configuração de sistema de transmissão de vídeo aeronáutico
de alta definição, com painel de operação no console do operador no posto traseiro de cada aeronave;
Instalação e configuração de sistema de mapas móveis (moving map), com realidade aumentada, integrado
à câmera aeronáutica de cada aeronave; Integração de todos os equipamentos para o completo
funcionamento do sistema de cada aeronave; Integração do sistema aos demais sistemas da aeronave, no
que couber e, no caso de eventual existência de sistema incompatível com a solução a ser instalada, como,
por exemplo, sistema de mapas móveis ou sistema de transmissão de vídeo, entre outros, será promovido a
sua remoção completa, eliminando todos os vestígios desta remoção, vedadas quaisquer alterações que
possam afetar o desempenho e/ou a aeronavegabilidade do helicóptero, como, por exemplo, aberturas na
fuselagem ou modificações de partes e peças executadas para acomodar o sistema atual; Serãofornecidos
todos os equipamentos de transmissão e recepção devidamente homologados na ANATEL de acordo com sua
categoria e a aplicação a que se destinam, com fornecimento dos respectivos certificados, conforme requerido
pela ANATEL; Atualização de todos os registros e documentos técnicos dos helicópteros de acordo com as
novas configurações; instalação de 01 (uma) antena de recepção fixa em cada site e será fornecido 01 (uma)
antena de recepção móvel para cada cidade-sede, e será responsável pelo fornecimento de suporte técnico
para sua integração ao sistema de informações dos Centros Integrados de Comando e Controle. Será
fornecido também o treinamento de pessoal conforme exigido no edital, devidamente detalhado na Resposta
Técnica da Helibras.Todo o sistema instalado será coberto por garantia técnica, nos termos exigidos no
edital, devidamente detalhado na Resposta Técnica da Helibras.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 14.994.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:04:790

R$ 14.994.500,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:04:813

R$ 14.994.518,4000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:04:830

R$ 14.989.900,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:16:34:960

R$ 14.800.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:25:44:943
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R$ 14.798.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:26:42:657

R$ 14.500.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:29:59:887

R$ 14.495.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:30:29:957

R$ 13.869.929,1500 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:12:58:887

R$ 13.000.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 10:13:24:570

R$ 13.849.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:14:01:223

R$ 12.800.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:14:28:293

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 12.800.000,0000 e com valor negociado a R$
11.600.000,0000. Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 

Item: 12 - GRUPO 1 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO DE
AERONAVES E
COMERCIO S.A.

Não Não 1 R$ 807.800,0000 R$ 807.800,0000 13/11/2012
18:55:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores,
conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas
aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil
instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores, gravador digital e sistema de
transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e quaisquer elementos de fixação
necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo, gravadores digitais,
sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO AS350B3. Nos valores
propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de
validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS
DO BRASIL S/A

Não Não 1 R$ 807.829,2000 R$ 807.829,2000 13/11/2012
22:01:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Será realizará a instalação de partes fixas e partes móveis
(removíveis) para o número e modelos de helicópteros relacionados, possibilitando total intercambialidade e
interoperabilidade dos equipamentos entre as aeronaves e estados. Essa instalação será aprovada de acordo
com Certificados Suplementares de Tipo, emitidos pela ANAC. As partes fixas compreendem, entre outros: a)
suportes da câmera; b) monitor de vídeo aeronáutico no posto dianteiro (item 6.5.1.2); c) suporte do
sistema de transmissão; d) todos os suportes para fixação dos equipamentos; e) cablagens de alimentação
elétrica, de vídeo e de controle dos equipamentos. A antena e o filtro de transmissão como “partes fixas”
serão instaladas em todas as aeronaves, de modo a proporcionar uma rápida intercambialidade das partes
móveis do sistema. As partes móveis (removíveis) compreendem os itens: a) sensor infravermelho e eletro-
óptico (item 6.5.1.1), b) sistemas de navegação tipo mapas móveis, com realidade aumentada (item
6.5.1.3), c) sistema de transmissão de vídeo e áudio de alta definição (item 6.5.1.4), d) monitor de vídeo
aeronáutico no posto traseiro (item 6.5.1.2), e) gravador de áudio e vídeo de alta definição (item 6.5.1.6) e
f) console de operador do sistema (item 6.5.1.7); Será realizada a Instalação, integração e homologação dos
sistemas imageadores, conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as
modificações necessárias nas aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema
de engate rápido para fácil instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores,
gravador digital e sistema de transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e
quaisquer elementos de fixação necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, conforme
especificação e quantidade descritas no edital, e seus respectivos componentes; Instalação e configuração de
monitores de vídeo, conforme especificação, um no posto dianteiro de 9 polegadas, em cada aeronave, e
outro no console do operador, no posto traseiro de 15.4 polegadas; Instalação e configuração de gravador
digital aeronáutico de alta definição marca Laserdyne modelo Memoreyes HD, no console do operador no
posto traseiro de cada aeronave; Instalação e configuração de sistema de transmissão de vídeo aeronáutico
de alta definição, com painel de operação no console do operador no posto traseiro de cada aeronave;
Instalação e configuração de sistema de mapas móveis (moving map), com realidade aumentada, integrado
à câmera aeronáutica de cada aeronave; Integração de todos os equipamentos para o completo
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funcionamento do sistema de cada aeronave; Integração do sistema aos demais sistemas da aeronave, no
que couber e, no caso de eventual existência de sistema incompatível com a solução a ser instalada, como,
por exemplo, sistema de mapas móveis ou sistema de transmissão de vídeo, entre outros, será promovido a
sua remoção completa, eliminando todos os vestígios desta remoção, vedadas quaisquer alterações que
possam afetar o desempenho e/ou a aeronavegabilidade do helicóptero, como, por exemplo, aberturas na
fuselagem ou modificações de partes e peças executadas para acomodar o sistema atual; Serãofornecidos
todos os equipamentos de transmissão e recepção devidamente homologados na ANATEL de acordo com sua
categoria e a aplicação a que se destinam, com fornecimento dos respectivos certificados, conforme requerido
pela ANATEL; Atualização de todos os registros e documentos técnicos dos helicópteros de acordo com as
novas configurações; instalação de 01 (uma) antena de recepção fixa em cada site e será fornecido 01 (uma)
antena de recepção móvel para cada cidade-sede, e será responsável pelo fornecimento de suporte técnico
para sua integração ao sistema de informações dos Centros Integrados de Comando e Controle. Será
fornecido também o treinamento de pessoal conforme exigido no edital, devidamente detalhado na Resposta
Técnica da Helibras.Todo o sistema instalado será coberto por garantia técnica, nos termos exigidos no
edital, devidamente detalhado na Resposta Técnica da Helibras.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 1 R$ 807.830,0000 R$ 807.830,0000 14/11/2012
01:01:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores,
conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas
aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil
instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores, gravador digital e sistema de
transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e quaisquer elementos de fixação
necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo, gravadores digitais,
sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO AS350B3.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 807.800,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:04:847

R$ 807.829,2000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:04:860

R$ 807.830,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:04:873

R$ 805.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:17:19:220

R$ 747.241,8300 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:13:14:827

R$ 738.888,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:14:40:420

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 738.888,0000 e com valor negociado a R$ 650.000,0000.
Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 

Item: 13 - GRUPO 1 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO
DE AERONAVES
E COMERCIO
S.A.

Não Não 3 R$ 819.300,0000 R$ 2.457.900,0000 13/11/2012
18:55:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores,
conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas
aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil
instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores, gravador digital e sistema de
transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e quaisquer elementos de fixação
necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo, gravadores digitais,
sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO AS350B3+. Nos
valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O
prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
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92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 3 R$ 822.392,0000 R$ 2.467.176,0000 14/11/2012
01:01:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores,
conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas
aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil
instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores, gravador digital e sistema de
transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e quaisquer elementos de fixação
necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo, gravadores digitais,
sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO AS350B3+.

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS
DO BRASIL S/A

Não Não 3 R$ 822.392,4200 R$ 2.467.177,2600 13/11/2012
22:01:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Será realizará a instalação de partes fixas e partes móveis
(removíveis) para o número e modelos de helicópteros relacionados, possibilitando total intercambialidade e
interoperabilidade dos equipamentos entre as aeronaves e estados. Essa instalação será aprovada de acordo
com Certificados Suplementares de Tipo, emitidos pela ANAC. As partes fixas compreendem, entre outros: a)
suportes da câmera; b) monitor de vídeo aeronáutico no posto dianteiro (item 6.5.1.2); c) suporte do
sistema de transmissão; d) todos os suportes para fixação dos equipamentos; e) cablagens de alimentação
elétrica, de vídeo e de controle dos equipamentos. A antena e o filtro de transmissão como “partes fixas”
serão instaladas em todas as aeronaves, de modo a proporcionar uma rápida intercambialidade das partes
móveis do sistema. As partes móveis (removíveis) compreendem os itens: a) sensor infravermelho e eletro-
óptico (item 6.5.1.1), b) sistemas de navegação tipo mapas móveis, com realidade aumentada (item
6.5.1.3), c) sistema de transmissão de vídeo e áudio de alta definição (item 6.5.1.4), d) monitor de vídeo
aeronáutico no posto traseiro (item 6.5.1.2), e) gravador de áudio e vídeo de alta definição (item 6.5.1.6) e
f) console de operador do sistema (item 6.5.1.7); Será realizada a Instalação, integração e homologação dos
sistemas imageadores, conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as
modificações necessárias nas aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema
de engate rápido para fácil instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores,
gravador digital e sistema de transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e
quaisquer elementos de fixação necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, conforme
especificação e quantidade descritas no edital, e seus respectivos componentes; Instalação e configuração de
monitores de vídeo, conforme especificação, um no posto dianteiro de 9 polegadas, em cada aeronave, e
outro no console do operador, no posto traseiro de 15.4 polegadas; Instalação e configuração de gravador
digital aeronáutico de alta definição marca Laserdyne modelo Memoreyes HD, no console do operador no
posto traseiro de cada aeronave; Instalação e configuração de sistema de transmissão de vídeo aeronáutico
de alta definição, com painel de operação no console do operador no posto traseiro de cada aeronave;
Instalação e configuração de sistema de mapas móveis (moving map), com realidade aumentada, integrado
à câmera aeronáutica de cada aeronave; Integração de todos os equipamentos para o completo
funcionamento do sistema de cada aeronave; Integração do sistema aos demais sistemas da aeronave, no
que couber e, no caso de eventual existência de sistema incompatível com a solução a ser instalada, como,
por exemplo, sistema de mapas móveis ou sistema de transmissão de vídeo, entre outros, será promovido a
sua remoção completa, eliminando todos os vestígios desta remoção, vedadas quaisquer alterações que
possam afetar o desempenho e/ou a aeronavegabilidade do helicóptero, como, por exemplo, aberturas na
fuselagem ou modificações de partes e peças executadas para acomodar o sistema atual; Serãofornecidos
todos os equipamentos de transmissão e recepção devidamente homologados na ANATEL de acordo com sua
categoria e a aplicação a que se destinam, com fornecimento dos respectivos certificados, conforme requerido
pela ANATEL; Atualização de todos os registros e documentos técnicos dos helicópteros de acordo com as
novas configurações; instalação de 01 (uma) antena de recepção fixa em cada site e será fornecido 01 (uma)
antena de recepção móvel para cada cidade-sede, e será responsável pelo fornecimento de suporte técnico
para sua integração ao sistema de informações dos Centros Integrados de Comando e Controle. Será
fornecido também o treinamento de pessoal conforme exigido no edital, devidamente detalhado na Resposta
Técnica da Helibras.Todo o sistema instalado será coberto por garantia técnica, nos termos exigidos no
edital, devidamente detalhado na Resposta Técnica da Helibras.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 2.457.900,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:04:887

R$ 2.467.176,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:04:930

R$ 2.467.177,2600 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:04:973

R$ 2.449.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:17:30:947

R$ 2.449.000,0000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:13:36:840

R$ 2.388.888,8800 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:16:25:383

R$ 2.380.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:19:30:340

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 2.380.000,0000 e com valor negociado a R$
1.950.000,0000. Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52
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Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 

Item: 14 - GRUPO 1 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO DE
AERONAVES E
COMERCIO S.A.

Não Não 1 R$ 819.300,0000 R$ 819.300,0000 13/11/2012
18:55:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores,
conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas
aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil
instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores, gravador digital e sistema de
transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e quaisquer elementos de fixação
necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo, gravadores digitais,
sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO AS350B3e. Nos
valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O
prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 1 R$ 822.392,0000 R$ 822.392,0000 14/11/2012
01:01:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores,
conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas
aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil
instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores, gravador digital e sistema de
transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e quaisquer elementos de fixação
necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo, gravadores digitais,
sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO AS350B3e.

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS
DO BRASIL S/A

Não Não 1 R$ 822.392,4200 R$ 822.392,4200 13/11/2012
22:01:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Será realizará a instalação de partes fixas e partes móveis
(removíveis) para o número e modelos de helicópteros relacionados, possibilitando total intercambialidade e
interoperabilidade dos equipamentos entre as aeronaves e estados. Essa instalação será aprovada de acordo
com Certificados Suplementares de Tipo, emitidos pela ANAC. As partes fixas compreendem, entre outros: a)
suportes da câmera; b) monitor de vídeo aeronáutico no posto dianteiro (item 6.5.1.2); c) suporte do
sistema de transmissão; d) todos os suportes para fixação dos equipamentos; e) cablagens de alimentação
elétrica, de vídeo e de controle dos equipamentos. A antena e o filtro de transmissão como “partes fixas”
serão instaladas em todas as aeronaves, de modo a proporcionar uma rápida intercambialidade das partes
móveis do sistema. As partes móveis (removíveis) compreendem os itens: a) sensor infravermelho e eletro-
óptico (item 6.5.1.1), b) sistemas de navegação tipo mapas móveis, com realidade aumentada (item
6.5.1.3), c) sistema de transmissão de vídeo e áudio de alta definição (item 6.5.1.4), d) monitor de vídeo
aeronáutico no posto traseiro (item 6.5.1.2), e) gravador de áudio e vídeo de alta definição (item 6.5.1.6) e
f) console de operador do sistema (item 6.5.1.7); Será realizada a Instalação, integração e homologação dos
sistemas imageadores, conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as
modificações necessárias nas aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema
de engate rápido para fácil instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores,
gravador digital e sistema de transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e
quaisquer elementos de fixação necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, conforme
especificação e quantidade descritas no edital, e seus respectivos componentes; Instalação e configuração de
monitores de vídeo, conforme especificação, um no posto dianteiro de 9 polegadas, em cada aeronave, e
outro no console do operador, no posto traseiro de 15.4 polegadas; Instalação e configuração de gravador
digital aeronáutico de alta definição marca Laserdyne modelo Memoreyes HD, no console do operador no
posto traseiro de cada aeronave; Instalação e configuração de sistema de transmissão de vídeo aeronáutico
de alta definição, com painel de operação no console do operador no posto traseiro de cada aeronave;
Instalação e configuração de sistema de mapas móveis (moving map), com realidade aumentada, integrado
à câmera aeronáutica de cada aeronave; Integração de todos os equipamentos para o completo
funcionamento do sistema de cada aeronave; Integração do sistema aos demais sistemas da aeronave, no
que couber e, no caso de eventual existência de sistema incompatível com a solução a ser instalada, como,
por exemplo, sistema de mapas móveis ou sistema de transmissão de vídeo, entre outros, será promovido a
sua remoção completa, eliminando todos os vestígios desta remoção, vedadas quaisquer alterações que
possam afetar o desempenho e/ou a aeronavegabilidade do helicóptero, como, por exemplo, aberturas na
fuselagem ou modificações de partes e peças executadas para acomodar o sistema atual; Serãofornecidos
todos os equipamentos de transmissão e recepção devidamente homologados na ANATEL de acordo com sua
categoria e a aplicação a que se destinam, com fornecimento dos respectivos certificados, conforme requerido
pela ANATEL; Atualização de todos os registros e documentos técnicos dos helicópteros de acordo com as
novas configurações; instalação de 01 (uma) antena de recepção fixa em cada site e será fornecido 01 (uma)
antena de recepção móvel para cada cidade-sede, e será responsável pelo fornecimento de suporte técnico
para sua integração ao sistema de informações dos Centros Integrados de Comando e Controle. Será
fornecido também o treinamento de pessoal conforme exigido no edital, devidamente detalhado na Resposta
Técnica da Helibras.Todo o sistema instalado será coberto por garantia técnica, nos termos exigidos no
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edital, devidamente detalhado na Resposta Técnica da Helibras.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 819.300,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:05:020

R$ 822.392,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:05:063

R$ 822.392,4200 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:05:080

R$ 815.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:17:41:877

R$ 760.712,6000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:13:49:803

R$ 738.888,8800 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:14:53:183

R$ 738.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:19:40:917

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 738.000,0000 e com valor negociado a R$ 650.000,0000.
Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 

Item: 15 - GRUPO 1 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO
DE AERONAVES
E COMERCIO
S.A.

Não Não 2 R$ 846.150,0000 R$ 1.692.300,0000 13/11/2012
18:55:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores,
conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas
aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil
instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores, gravador digital e sistema de
transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e quaisquer elementos de fixação
necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo, gravadores digitais,
sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO EC130B4. Nos valores
propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de
validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 2 R$ 846.163,0000 R$ 1.692.326,0000 14/11/2012
01:01:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores,
conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas
aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil
instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores, gravador digital e sistema de
transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e quaisquer elementos de fixação
necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo, gravadores digitais,
sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO EC130B4.

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS
DO BRASIL S/A

Não Não 2 R$ 846.163,4200 R$ 1.692.326,8400 13/11/2012
22:01:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Será realizará a instalação de partes fixas e partes móveis
(removíveis) para o número e modelos de helicópteros relacionados, possibilitando total intercambialidade e
interoperabilidade dos equipamentos entre as aeronaves e estados. Essa instalação será aprovada de acordo
com Certificados Suplementares de Tipo, emitidos pela ANAC. As partes fixas compreendem, entre outros: a)
suportes da câmera; b) monitor de vídeo aeronáutico no posto dianteiro (item 6.5.1.2); c) suporte do
sistema de transmissão; d) todos os suportes para fixação dos equipamentos; e) cablagens de alimentação
elétrica, de vídeo e de controle dos equipamentos. A antena e o filtro de transmissão como “partes fixas”
serão instaladas em todas as aeronaves, de modo a proporcionar uma rápida intercambialidade das partes
móveis do sistema. As partes móveis (removíveis) compreendem os itens: a) sensor infravermelho e eletro-
óptico (item 6.5.1.1), b) sistemas de navegação tipo mapas móveis, com realidade aumentada (item
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6.5.1.3), c) sistema de transmissão de vídeo e áudio de alta definição (item 6.5.1.4), d) monitor de vídeo
aeronáutico no posto traseiro (item 6.5.1.2), e) gravador de áudio e vídeo de alta definição (item 6.5.1.6) e
f) console de operador do sistema (item 6.5.1.7); Será realizada a Instalação, integração e homologação dos
sistemas imageadores, conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as
modificações necessárias nas aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema
de engate rápido para fácil instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores,
gravador digital e sistema de transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e
quaisquer elementos de fixação necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, conforme
especificação e quantidade descritas no edital, e seus respectivos componentes; Instalação e configuração de
monitores de vídeo, conforme especificação, um no posto dianteiro de 9 polegadas, em cada aeronave, e
outro no console do operador, no posto traseiro de 15.4 polegadas; Instalação e configuração de gravador
digital aeronáutico de alta definição marca Laserdyne modelo Memoreyes HD, no console do operador no
posto traseiro de cada aeronave; Instalação e configuração de sistema de transmissão de vídeo aeronáutico
de alta definição, com painel de operação no console do operador no posto traseiro de cada aeronave;
Instalação e configuração de sistema de mapas móveis (moving map), com realidade aumentada, integrado
à câmera aeronáutica de cada aeronave; Integração de todos os equipamentos para o completo
funcionamento do sistema de cada aeronave; Integração do sistema aos demais sistemas da aeronave, no
que couber e, no caso de eventual existência de sistema incompatível com a solução a ser instalada, como,
por exemplo, sistema de mapas móveis ou sistema de transmissão de vídeo, entre outros, será promovido a
sua remoção completa, eliminando todos os vestígios desta remoção, vedadas quaisquer alterações que
possam afetar o desempenho e/ou a aeronavegabilidade do helicóptero, como, por exemplo, aberturas na
fuselagem ou modificações de partes e peças executadas para acomodar o sistema atual; Serãofornecidos
todos os equipamentos de transmissão e recepção devidamente homologados na ANATEL de acordo com sua
categoria e a aplicação a que se destinam, com fornecimento dos respectivos certificados, conforme requerido
pela ANATEL; Atualização de todos os registros e documentos técnicos dos helicópteros de acordo com as
novas configurações; instalação de 01 (uma) antena de recepção fixa em cada site e será fornecido 01 (uma)
antena de recepção móvel para cada cidade-sede, e será responsável pelo fornecimento de suporte técnico
para sua integração ao sistema de informações dos Centros Integrados de Comando e Controle. Será
fornecido também o treinamento de pessoal conforme exigido no edital, devidamente detalhado na Resposta
Técnica da Helibras.Todo o sistema instalado será coberto por garantia técnica, nos termos exigidos no
edital, devidamente detalhado na Resposta Técnica da Helibras.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.692.300,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:05:097

R$ 1.692.326,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:05:110

R$ 1.692.326,8400 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:05:127

R$ 1.659.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:17:55:960

R$ 1.565.401,5500 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:14:02:973

R$ 1.538.888,8800 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:15:19:220

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 1.538.888,8800 e com valor negociado a R$
1.300.000,0000. Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 

Item: 16 - GRUPO 1 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO
DE AERONAVES
E COMERCIO
S.A.

Não Não 2 R$ 805.710,0000 R$ 1.611.420,0000 13/11/2012
18:55:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores,
conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas
aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil
instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores, gravador digital e sistema de
transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e quaisquer elementos de fixação
necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo, gravadores digitais,
sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
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equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO HB350B. Nos valores
propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários,
comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de
validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 2 R$ 815.742,0000 R$ 1.631.484,0000 14/11/2012
01:01:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação, integração e homologação dos sistemas imageadores,
conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as modificações necessárias nas
aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema de engate rápido para fácil
instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores, gravador digital e sistema de
transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e quaisquer elementos de fixação
necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, monitores de vídeo, gravadores digitais,
sistemas de transmissão, sistemas de mapas móveis, console do operador e integração de todos os
equipamentos para o completo funcionamento do sistemas de cada aeronave MODELO HB350B

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS
DO BRASIL S/A

Não Não 2 R$ 815.742,4200 R$ 1.631.484,8400 13/11/2012
22:01:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Será realizará a instalação de partes fixas e partes móveis
(removíveis) para o número e modelos de helicópteros relacionados, possibilitando total intercambialidade e
interoperabilidade dos equipamentos entre as aeronaves e estados. Essa instalação será aprovada de acordo
com Certificados Suplementares de Tipo, emitidos pela ANAC. As partes fixas compreendem, entre outros: a)
suportes da câmera; b) monitor de vídeo aeronáutico no posto dianteiro (item 6.5.1.2); c) suporte do
sistema de transmissão; d) todos os suportes para fixação dos equipamentos; e) cablagens de alimentação
elétrica, de vídeo e de controle dos equipamentos. A antena e o filtro de transmissão como “partes fixas”
serão instaladas em todas as aeronaves, de modo a proporcionar uma rápida intercambialidade das partes
móveis do sistema. As partes móveis (removíveis) compreendem os itens: a) sensor infravermelho e eletro-
óptico (item 6.5.1.1), b) sistemas de navegação tipo mapas móveis, com realidade aumentada (item
6.5.1.3), c) sistema de transmissão de vídeo e áudio de alta definição (item 6.5.1.4), d) monitor de vídeo
aeronáutico no posto traseiro (item 6.5.1.2), e) gravador de áudio e vídeo de alta definição (item 6.5.1.6) e
f) console de operador do sistema (item 6.5.1.7); Será realizada a Instalação, integração e homologação dos
sistemas imageadores, conforme especificações e quantidades, incluindo a execução de todas as
modificações necessárias nas aeronaves, tais como: suporte para fixação da torre giro-estabilizada, sistema
de engate rápido para fácil instalação e remoção da torre, suportes para consoles do operador, monitores,
gravador digital e sistema de transmissão, bem como todos os demais componentes, cabos, conectores e
quaisquer elementos de fixação necessários; Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, conforme
especificação e quantidade descritas no edital, e seus respectivos componentes; Instalação e configuração de
monitores de vídeo, conforme especificação, um no posto dianteiro de 9 polegadas, em cada aeronave, e
outro no console do operador, no posto traseiro de 15.4 polegadas; Instalação e configuração de gravador
digital aeronáutico de alta definição marca Laserdyne modelo Memoreyes HD, no console do operador no
posto traseiro de cada aeronave; Instalação e configuração de sistema de transmissão de vídeo aeronáutico
de alta definição, com painel de operação no console do operador no posto traseiro de cada aeronave;
Instalação e configuração de sistema de mapas móveis (moving map), com realidade aumentada, integrado
à câmera aeronáutica de cada aeronave; Integração de todos os equipamentos para o completo
funcionamento do sistema de cada aeronave; Integração do sistema aos demais sistemas da aeronave, no
que couber e, no caso de eventual existência de sistema incompatível com a solução a ser instalada, como,
por exemplo, sistema de mapas móveis ou sistema de transmissão de vídeo, entre outros, será promovido a
sua remoção completa, eliminando todos os vestígios desta remoção, vedadas quaisquer alterações que
possam afetar o desempenho e/ou a aeronavegabilidade do helicóptero, como, por exemplo, aberturas na
fuselagem ou modificações de partes e peças executadas para acomodar o sistema atual; Serãofornecidos
todos os equipamentos de transmissão e recepção devidamente homologados na ANATEL de acordo com sua
categoria e a aplicação a que se destinam, com fornecimento dos respectivos certificados, conforme requerido
pela ANATEL; Atualização de todos os registros e documentos técnicos dos helicópteros de acordo com as
novas configurações; instalação de 01 (uma) antena de recepção fixa em cada site e será fornecido 01 (uma)
antena de recepção móvel para cada cidade-sede, e será responsável pelo fornecimento de suporte técnico
para sua integração ao sistema de informações dos Centros Integrados de Comando e Controle. Será
fornecido também o treinamento de pessoal conforme exigido no edital, devidamente detalhado na Resposta
Técnica da Helibras.Todo o sistema instalado será coberto por garantia técnica, nos termos exigidos no
edital, devidamente detalhado na Resposta Técnica da Helibras.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.611.420,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:05:140

R$ 1.631.484,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:05:170

R$ 1.631.484,8400 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:05:193

R$ 1.599.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:18:11:503

R$ 1.509.122,7000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:14:16:240

R$ 1.488.888,8800 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:15:30:647

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 1.488.888,8800 e com valor negociado a R$
1.300.000,0000. Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
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17:05:06 92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 

Item: 17 - GRUPO 1 - Instalação e Montagem de Equipamentos Mecânicos/Eletromecânicos

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO
DE AERONAVES
E COMERCIO
S.A.

Não Não 3 R$ 630.500,0000 R$ 1.891.500,0000 13/11/2012
18:55:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de provisões, integração, configuração do sistema de
transmissão de vídeo e áudio em aeronaves MODELO AS350B2. Nos valores propostos estão inclusos todos
os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da proposta é de 60
(sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 3 R$ 630.600,0000 R$ 1.891.800,0000 14/11/2012
01:01:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Instalação de provisões, integração, configuração e homnologacao
do sistema de transmissão de vídeo e áudio em aeronaves MODELO AS350B2.

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS
DO BRASIL S/A

Não Não 3 R$ 630.600,9200 R$ 1.891.802,7600 13/11/2012
22:01:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Um sistema de downlink COFDM HD4 4.9 GHz simples com
capacidade para transmitir vídeo na definição HD e na definição Padrão (SD). 1 canal HD, 1 canal HD e 1 SD
ou, 2 canais SD podem ser transmitidos simultaneamente dependendo da taxa de compressão e da distância
da conexão. O sistema de downlink COFDM HD inclui Decodificador e Modulador de Vídeo (VEM), Transmissor
Linear de Vídeo (VLT) e Unidade de Controle de Criptografia (ECU). A antena de downlink é uma antena de 2
dBi que fornece cobertura contínua para os ângulos de banco do helicóptero de até 20 graus. Os filtros são
projetados e fornecidos para estar em conformidade com a certificação da Anatel. O VEM codifica e modula
vídeos, dados e entradas de GPS em um único sinal COFDM em um fluxo de transporte MPEG-2. O GPS pode
ser acoplado diretamente ao VEM. O VLT tem controle de ganho automático e não precisa ser emparelhado
com um VEM específico. O ECU é compatível com Óculos de Visão Noturna (NVG) e possibilita que o operador
escolha a entrada de vídeo, a chave de criptografia de downlink, a alimentação do transmissor e do canal. O
software de controle é fornecido para garantir, após a instalação, que a alimentação de saída do sistema não
exceda 1 W RF. O sistema tem capacidade para 10 W e pode ser ajustado para fornecer 10 W por meio da
troca interna de ajustes no VLT. O downlink de vídeo COFDM HD é compatível com uma gama de
equipamentos de solo ECS, móveis e estáticos. Esta variedade de equipamentos de solo combinados com
nossa gama de sistemas de antena e opções de interface de rede permite que o ECS forneça ao seu cliente
uma solução abrangente do ar ao solo. Codificador & Modulador de Vídeo (VEM) : Canal de Vídeo HDTV: Em
conformidade com o ISO/IEC14496-10(H.264/AVC). Resolução: 1280x1080p; Canais de Vídeo SDTV: 2xY/C
ou uma Combinação de Canais de Vídeo Independente e simultâneo. PAL analógico sobre o MPEG-2 DVB-T.;
Áudio, Dados e GPS: 2 canais de áudio MPEG-1 L2. 2 canais de dados. 1xGPS (ARINC429 opcionais); Técnica
de Modulação: Multiplexação por Divisão Ortogonal de Frequência Codificada; Portadoras: Largura de banda
de 2k in 8 MHz; Taxa de dados no ar: Até 4.8 Mbps por canal de vídeo. Até 230 kbps pares de áudio estéreo.
Até 115 kbps de dados. Faixa de frequência: 4940 – 4990 MHz; Criptografia: AES 256-bit (sujeito à
aprovação da licença de exportação). Correção antecipada de erros: Decodificador convolucional Reed-
Solomon, VIterbi com processo de inter-leaving e outer-leaving. Potência: 1.5 A. 28 VDC máx.Tamanho e
Peso: 312 x 177 x 69 mm. 2.2 kg aprox. Transmissor Linear de Vídeo (VLT) : Potência RF de entrada: -7 a
-10 dBm nominal.Potência RF de saída: 30 dBm testado e atenuado utilizando software de controle. Faixa de
frequência: Máx. de 10% de faixa de freqüênciaLargura de banda no canal: 8 MHz.Potência: 6.0 A nom. para
1 W RF de sistema de saída, 11.0 A nom. para 10 W RF de sistema melhorado. Tamanho e Peso: 269 x 122
x 137 mm. 5.5 kg. Unidade de Controle de Criptografia (ECU): Designação do equipamento: ECU NVG.Display
& Controles: LCD de 32 caracteres, filtros compatíveis com óculos de visão noturna.Funções: Seleção de
entrada de vídeo, seleção de canal, controle de transmissor, chave de criptografia e seleção do modo de
transmissão.Potência: 28 V DC de potência do VEM.Tamanho e Peso: 57.15 x 146.05 mm (2.25 x 5.75’’
fixações Dzus). 300 g. Equipamento de downlink de célula versátil:• 1 x HDTV, 1 x HDTV & 1 x SDTV Ou 2
canais de transmissão SDTV• rastreamento de veículos baseado em GPS • Criptografia AES Integrada (sujeito
à licença de exportação). Os equipamentos de transmissão de vídeo e áudio serão fornecidos com potência
máxima de 2 W, na freqüência de 4.9 GHz, antena omnidirecional, limitado a 30dBm, devido à Resolução
494 da ANATEL, potencia limitada na saída pelo filtro de saída do transmissor. O equipamento ofertado é de
concepção modular, e suas partes e cablagens estão projetadas para 40 dBm (10 W), podendo ter a potencia
ampliada para 10 W quando a legislação assim o permitir. A transmissão de vídeo e áudio será criptografada
utilizando-se o padrão AES-256 (sujeita à aprovação da Licença de Exportação) com chave que excede 128
bits.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 1.891.500,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:05:243

R$ 1.891.800,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:05:293

R$ 1.891.802,7600 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:05:333

R$ 1.888.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:18:28:343

R$ 1.700.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:30:32:880

R$ 1.699.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:31:47:613

R$ 1.600.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:54:33:977

R$ 1.450.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:11:08:820
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R$ 1.600.000,0000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:14:36:127

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 1.450.000,0000 e com valor negociado a R$
1.300.000,0000. Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 

Item: 18 - GRUPO 1 - Treinamento - Instalação / Utilização Equipamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO DE
AERONAVES E
COMERCIO S.A.

Não Não 12 R$ 78.900,0000 R$ 946.800,0000 13/11/2012
18:55:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Treinamento Operacional, um por cada estado-sede, em locais a
serem indicados pela SESGE, do sistema completo para até 6 (seis) operadores em cada local, com
fornecimento de material em língua portuguesa. a)Operação do sistema de câmeras: parte teórica - 8 horas;
parte prática em solo 8 horas; parte prática em voo 2 horas. b)Operação dos monitores e gravador de áudio
e vídeo: parte teórica - 2 horas; parte prática em solo 2 horas. c)Operação do sistema de transmissão de
vídeo: parte teórica - 4 horas; parte prática em solo 4 horas. d)Operação do sistema de mapas móveis: parte
teórica 8 horas; parte prática em solo 4 horas; parte prática em voo 2 horas. Nos valores propostos estão
inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O prazo de validade da
proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 12 R$ 78.948,0000 R$ 947.376,0000 14/11/2012
01:01:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Será fornecido Treinamento Operacional, um por cada estado-
sede, em locais a serem indicados pela SESGE, do sistema completo para até 6 (seis) operadores em cada
local, com fornecimento de material em língua portuguesa, em conformidade com a carga horária mínima
estabelecida no item 6.4.13 do Termo de Referência do Edital a seguir: a)Operação do sistema de câmeras:
parte teórica - 8 horas; parte prática em solo 8 horas; parte prática em voo 2 horas. b)Operação dos
monitores e gravador de áudio e vídeo: parte teórica - 2 horas; parte prática em solo 2 horas. c)Operação do
sistema de transmissão de vídeo: parte teórica - 4 horas; parte prática em solo 4 horas. d)Operação do
sistema de mapas móveis: parte teórica 8 horas; parte prática em solo 4 horas; parte prática em voo 2
horas.

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS DO
BRASIL S/A

Não Não 12 R$ 78.948,7400 R$ 947.384,8800 13/11/2012
22:01:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Helibras fornecerá Treinamento Operacional em cada estado-
sede, nos locais indicados pela SESGE, de todo o sistema, para 06 (seis) operadores em cada local, a serem
designados pela SESGE. Será oferecido o material didático em língua portuguesa. O Treinamento para
operação do sistema de câmeras, terá a duração de 8 (oito) horas para parte teórica e 10 (dez) horas para
parte prática, sendo 2 (duas) horas de vôo. O treinamento para operação dos monitores e gravador de áudio
e vídeo, terá duração de 2 (duas) horas para parte teórica e 2 (duas) horas para parte prática em solo. O
treinamento para operação do sistema de transmissão de vídeo terá duração de 4 (quatro) horas para parte
teórica e 4 (quatro) horas para parte prática em solo. O treinamento para operação do sistema de mapas
móveis, com duração de 8 (oito) horas para parte teórica e 10 (dez) horas para parte prática, sendo 2 (duas)
horas de vôo. Todo o treinamento operacional será distribuído em 6 (seis) dias úteis. A parte teórica do
treinamento será ministrada em sala de aula disponibilizada pelo contratante, e a parte prática, que deverá
ser intercalada com a parte teórica em cada módulo, deverá ministrada na própria aeronave em solo com o
sistema instalado e operacional. Deve haver previsão da realização de, no mínimo, 4 horas de treinamento
em vôo para operação dos sistemas imageadores e do sistema de mapa móvel. A Helibras fornecerá todo o
material didático necessário para a realização do treinamento, incluindo apresentações e apostilas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 946.800,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:05:357

R$ 947.376,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:05:397

R$ 947.384,8800 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:05:433

R$ 944.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:18:42:130
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R$ 940.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:26:48:077

R$ 939.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:27:02:677

R$ 920.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:55:35:787

R$ 876.330,2000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:14:53:860

R$ 868.888,8800 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:15:58:267

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de
Encerramento

14/11/2012
09:15:31

Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 868.888,8800 e com valor negociado a R$ 720.000,0000.
Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 

Item: 19 - GRUPO 1 - Treinamento - Instalação / Utilização Equipamento

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Unit. Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK
MANUTENCAO DE
AERONAVES E
COMERCIO S.A.

Não Não 12 R$ 29.100,0000 R$ 349.200,0000 13/11/2012
18:55:50

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Treinamento para instalação e remoção de todo o sistema, um por
cada estado-sede, para até 05 (cinco) mecânicos de aeronave, em locais a serem indicados pela SESGE, com
fornecimento de todo o material em língua portuguesa. a) parte teórica - 4 horas; b) parte prática 4 horas.
Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas,
tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. O
prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

92.833.110/0001-52 AEROMOT-
AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não 12 R$ 29.141,0000 R$ 349.692,0000 14/11/2012
01:01:28

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Será fornecido treinamento para a instalação e remoção de todo o
sistema das aeronaves, um por cada estado-sede, na língua portuguesa, com fornecimento de todo o
material necessário ao treinamento também na língua portuguesa, para até cinco mecânicos de aeronave
contendo: a) parte teórica - 4 horas; b) parte prática 4 horas.

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS DO
BRASIL S/A

Não Não 12 R$ 29.141,4000 R$ 349.696,8000 13/11/2012
22:01:40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O treinamento para instalação e remoção, em cada estado-sede,
nos locais indicados pela SESGE, de todo o sistema para 05 (cinco) operadores. Será oferecido o material em
língua portuguesa. O treinamento para instalação e remoção será composto de: parte teórica - 4 horas e
parte prática - 4 horas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro

R$ 349.200,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:00:05:447

R$ 349.692,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:00:05:457

R$ 349.696,8000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 09:00:05:467

R$ 349.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:19:04:367

R$ 345.000,0000 32.538.845/0001-21 14/11/2012 09:26:27:477

R$ 344.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:26:52:167

R$ 339.000,0000 92.833.110/0001-52 14/11/2012 09:55:51:683

R$ 323.468,8000 20.367.629/0001-81 14/11/2012 10:15:06:877

R$ 318.888,8800 92.833.110/0001-52 14/11/2012 10:16:08:363

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento Data Observações

Aberto
14/11/2012
09:06:14

Item aberto.

Iminência de 14/11/2012
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Encerramento 09:15:31 Batida iminente. Data/hora iminência: 14/11/2012 10:15:31.

Encerrado
14/11/2012
10:19:50

Item encerrado

Aceite
19/11/2012
17:35:44

Aceite individual da proposta. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, pelo melhor lance de R$ 318.888,8800 e com valor negociado a R$ 279.720,0000.
Motivo: Valores negociados com o licitante.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 1.

 

HISTÓRICO DO GRUPO 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF Fornecedor
Porte 

ME/EPP
Declaração 

ME/EPP/COOP
Quantidade Valor Global

Data/Hora
Registro

32.538.845/0001-21 ANCORATEK MANUTENCAO DE
AERONAVES E COMERCIO S.A.

Não Não - R$ 113.513.066,0000 13/11/2012
18:55:50

92.833.110/0001-52 AEROMOT-AERONAVES E
MOTORES S.A.

Não Não - R$ 114.144.695,0000 14/11/2012
01:01:28

20.367.629/0001-81 HELICOPTEROS DO BRASIL S/A Não Não - R$ 114.144.790,0000 13/11/2012
22:01:40

Eventos do Item

Evento Data Observações

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

14/11/2012
10:22:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

14/11/2012
11:10:23

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.,
CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-52.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

14/11/2012
11:18:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

14/11/2012
11:18:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.,
CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-52.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

14/11/2012
11:33:15

Convocado para envio de anexo o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

14/11/2012
11:34:28

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.,
CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-52.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

14/11/2012
11:42:07

Convocado para envio de anexo o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

14/11/2012
11:48:08

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.,
CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-52.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

14/11/2012
11:50:37

Convocado para envio de anexo o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

14/11/2012
12:03:41

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.,
CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-52.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

14/11/2012
12:17:53

Convocado para envio de anexo o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

14/11/2012
13:53:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.,
CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-52.
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Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

14/11/2012
14:34:14

Convocado para envio de anexo o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

14/11/2012
14:44:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.,
CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-52.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

14/11/2012
15:09:27

Convocado para envio de anexo o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

14/11/2012
15:45:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.,
CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-52.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

19/11/2012
14:36:06

Convocado para envio de anexo o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

19/11/2012
15:48:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.,
CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-52.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

19/11/2012
15:55:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

19/11/2012
15:58:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.,
CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-52.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

19/11/2012
16:41:16

Convocado para envio de anexo o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

19/11/2012
17:03:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.,
CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-52.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

20/11/2012
09:30:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

20/11/2012
09:46:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.,
CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-52.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

20/11/2012
15:19:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

21/11/2012
14:57:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.,
CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-52.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

21/11/2012
15:06:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

21/11/2012
15:11:03

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.,
CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-52.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

21/11/2012
15:19:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52.

Encerramento
do prazo de
Convocação -
Anexo

21/11/2012
15:21:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.,
CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-52.

Abertura do
prazo de
Convocação -
Anexo

21/11/2012
15:50:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52.

Encerramento
do prazo de 21/11/2012 Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A.,
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Convocação -
Anexo

16:38:21 CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-52.

Habilitado
21/11/2012
17:05:06

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52

Registro
Intenção de
Recurso

21/11/2012
17:07:37

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A CNPJ/CPF:
20367629000181. Motivo: A Helibras tem intenção de interpor recurso pelos seguintes motivos: Quanto
à aceitação da proposta apresentada pela licitante Aeromot: 1) O equipamento downlink proposto pela
Aeromot possui pot

Registro
Intenção de
Recurso

21/11/2012
17:09:18

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A CNPJ/CPF:
20367629000181. Motivo: A Helibras tem intenção de interpor recurso pelos seguintes motivos: Quanto
à aceitação da proposta apresentada pela licitante Aeromot: 1) O equipamento downlink proposto pela
Aeromot possui pot

Registro
Intenção de
Recurso

21/11/2012
17:12:26

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ANCORATEK MANUTENCAO DE AERONAVES E
COMERCIO S.A. CNPJ/CPF: 32538845000121. Motivo: Recurso Administratico quanto a decisão da
Pregoeira em Habilitar a empresa AERMOT - AERONAVES E MOTORES S.A em razão de a mesma
apresentar na data de abertura do certame

Registro
Intenção de
Recurso

21/11/2012
17:12:56

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A CNPJ/CPF:
20367629000181. Motivo: A Helibras tem intenção de interpor recurso pelos seguintes motivos: Quanto
à aceitação da proposta apresentada pela licitante Aeromot: 1) O equipamento downlink proposto pela
Aeromot possui pot

Registro
Intenção de
Recurso

21/11/2012
17:20:57

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ANCORATEK MANUTENCAO DE AERONAVES E
COMERCIO S.A. CNPJ/CPF: 32538845000121. Motivo: Recurso Administrativo quanto a decisão da
Pregoeira em Habilitar a empresa AEROMOT - AERONAVES E MOTORES S.A em razão de a mesma
apresentar na data de abertura do certam

Registro
Intenção de
Recurso

21/11/2012
17:22:10

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ANCORATEK MANUTENCAO DE AERONAVES E
COMERCIO S.A. CNPJ/CPF: 32538845000121. Motivo: Recurso Administrativo quanto a decisão da
Pregoeira em Habilitar a empresa AEROMOT - AERONAVES E MOTORES S.A em razão de a mesma
apresentar na data de abertura do certam

Registro
Intenção de
Recurso

21/11/2012
17:27:35

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A CNPJ/CPF:
20367629000181. Motivo: A Helibras tem intenção de interpor recurso pelos seguintes motivos: Quanto
à aceitação da proposta apresentada pela licitante Aeromot: 1) O equipamento downlink proposto pela
Aeromot possui pot

Registro
Intenção de
Recurso

21/11/2012
17:27:43

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A CNPJ/CPF:
20367629000181. Motivo: A Helibras tem intenção de interpor recurso pelos seguintes motivos: Quanto
à aceitação da proposta apresentada pela licitante Aeromot: 1) O equipamento downlink proposto pela
Aeromot possui pot

Exclusão
Intenção de
Recurso

21/11/2012
17:28:04

Exclusão de Inteção de Recurso. Fornecedor: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A CNPJ/CPF:
20367629000181.

Registro
Intenção de
Recurso

21/11/2012
17:28:15

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A CNPJ/CPF:
20367629000181. Motivo: O equipamento downlink proposto pela Aeromot possui potência de 2 watts,
contrariando a resolução 494 da ANATEL. E portanto, se vier a ser fornecido com a potência máxima
de 1 watt, não alcançar

Intenção de
Recurso Aceita

21/11/2012
17:36:35

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ANCORATEK MANUTENCAO DE AERONAVES E COMERCIO
S.A., CNPJ/CPF: 32538845000121.

Intenção de
Recurso Aceita

21/11/2012
17:36:50

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, CNPJ/CPF: 20367629000181.

Intenções de Recurso para o Grupo

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

20.367.629/0001-81 21/11/2012 17:28 21/11/2012 17:36 Aceito

Motivo Intenção:O equipamento downlink proposto pela Aeromot possui potência de 2 watts, contrariando a
resolução 494 da ANATEL. E portanto, se vier a ser fornecido com a potência máxima de 1 watt, não
alcançará a distância mínima de 15km exigida no edital; O equipamento de recepção em solo e sua antena
fixa propostos possuem características que não atendem ao exigido no edital, uma vez que a licitante não
realizou o “site survey” nas cidades sedes; A licitante Aeromot não cumpria os requisitos de habilitação,

CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

32.538.845/0001-21 21/11/2012 17:22 21/11/2012 17:36 Aceito

Motivo Intenção:Recurso Administrativo quanto a decisão da Pregoeira em Habilitar a empresa AEROMOT -
AERONAVES E MOTORES S.A em razão de a mesma apresentar na data de abertura do certame
documentação inválida (CNDT Positiva de Débitos trabalhistas) e a mesma ter sanada sua situação para
habilitação com a juntada extemporânea de documentos, que, s.m.j. somente foram sandados em data
posterior. Ante o exposto, garantido a observancia do principio constitucional solicitamos a inabilitação da
empresa AEROMOT.

 

Troca de Mensagens

Data Mensagem

Pregoeiro 14/11/2012
09:02:47

Bom dia Senhores licitantes. Estamos abrindo mais um pregão da Secretaria Extraordinária
de Segurança para Grandes Eventos. Sejam todos bem vindos e esperamos ter hoje boas

negociações. Contamos com a participação de todos.

Pregoeiro 14/11/2012 Senhores a fase de lance está aberta. Atentem para a oferta dos lances dos senhores
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09:14:05 quando do momento da deflagração do temo de iminência. Os senhores deverão melhorar
seus lances item a item, contudo o valor de adjudicação será global. Lembrem-se disso

para não serem prejudicados em seu valor global.

Sistema 14/11/2012
09:15:31

O(s) Grupo(s) G1 está(ão) em iminência até 10:15 de 14/11/2012, após isso entrará(ão)
no encerramento aleatório.

Pregoeiro 14/11/2012
09:18:41

Senhores licitantes, lembrem-se que um projeto desta magnitude, proporcionará aos
senhores um atestado de capacidade técnica robusto. Sem contar que a empresa dos

senhores estará sendo uma forte parceira na execução da Segurança Nacional nos
Grandes Eventos que serão realizados no nosso país.

Pregoeiro 14/11/2012
09:21:57

Certamente tal fato trará grande visibilidade à empresa dos senhores. Pensem nisso como
um investimento e usem isso como motivação para baixarem seus lances.

Pregoeiro 14/11/2012
09:25:57

Vamos lá senhores a evolução dos lances ainda é muito discreta. Baixem seus lances.

Pregoeiro 14/11/2012
09:33:53

Srs. licitantes, encontramos um equívoco quando do cadastramento dos itens do grupo. O
valor global do item 3 está cadastrado como R$ 130.778,99. Contudo alertamos que este é

o valor unitário do item e não global. O valor global e correto do item seria R$
1.569.347,88 como está no edital que os senhores tem posse.

Pregoeiro 14/11/2012
09:43:55

Portanto o valor global estimado era de R$ 114.144.790,58. Apenas para registro.

Pregoeiro 14/11/2012
09:44:25

Queremos ver a competição.

Pregoeiro 14/11/2012
09:45:39

Vejam que dilatamos os prazos e diminuímos o número de aeronaves a serem entregues
no primeiro lote para a Copa das Confederações.

Pregoeiro 14/11/2012
09:47:44

Quem levar este objeto tornar-se-á referência na América do Sul. E contribuirá
sobremaneira para a realizaçãodos Grandes Eventos, tendo assim, destaque no Brasil e no

mundo.

Pregoeiro 14/11/2012
09:49:06

Em pouco menos de 30 minutos estaremos em tempo de iminência. Não arrisquem suas
propostas. Baixem seus lances já.

Pregoeiro 14/11/2012
09:52:00

Vamos baixar os valores dos itens 17, 18 e 19. Esses valores pode e deve ser melhorados.

Pregoeiro 14/11/2012
09:54:39

Queremos ver a competição.

Pregoeiro 14/11/2012
09:55:39

Restam menos de 20 minutos para o tempo de iminência. Senhores baixem sus valores.
Não vamos perder um bom negócio.

Pregoeiro 14/11/2012
10:00:06

Senhores não deixem para a última hora. O tempo de iminência como os senhores bem
sabem, é aleatório e pode ter seu fim em poucos minutos.

Pregoeiro 14/11/2012
10:00:30

Vamos lá! Baixem seus lances!

Pregoeiro 14/11/2012
10:02:42

Vamos senhores. Percebo que os senhores estão tímidos. Melhorem seus lances!

Pregoeiro 14/11/2012
10:03:52

Senhores menos de 15 minutos para a iminência.

Pregoeiro 14/11/2012
10:06:29

O valor global permanece alto senhores. Melhorem seus lances e contribuam para uma
Copa do Mundo mais segura.

Pregoeiro 14/11/2012
10:09:49

Senhores sabemos que vocês podem fazer melhor que isso. Baixem seus lances!
Lembrem-se que este é um processo de aquisição. Não estamos registrando preços.

Portanto, vamos baixar esses valores.

Pregoeiro 14/11/2012
10:10:11

5 minutos para o tempo aleatório!

Pregoeiro 14/11/2012
10:12:07

Senhores este é um projeto audacioso e vultuoso. De grande importância para a segurança
do nosso país.

Pregoeiro 14/11/2012
10:12:33

Lembrem-se do atestado que os senhores farão jus.

Pregoeiro 14/11/2012
10:13:11

Não se arrisquem. O tempo de iminência irá começar em instantes.

Pregoeiro 14/11/2012
10:15:01

Senhores um minuto para o tempo aleatório. São 19 itens. Não percam a chance desta
contratação.

Pregoeiro 14/11/2012
10:15:22

Queremos ver a competição.

Pregoeiro 14/11/2012
10:16:27

Senhores o tempo aleatório está em vigor.

Pregoeiro 14/11/2012
10:18:19

Senhores licitantes ainda resta alguma chance. Vamos baixar seus lances e garantir esta
contratação que levará o nome da empresa dos senhores ao Brasil e ao mundo!

Pregoeiro 14/11/2012
10:19:01

Baixem esses valores. Os valores dos treinamentos podem e devem ser melhorados.

Sistema 14/11/2012
10:20:10

Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das
propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha

aceitação/habilitação/admissibilidade"

Sistema 14/11/2012
10:22:21

Senhor fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 14/11/2012
10:23:48

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Parabéns Aeromot. Aguardamos o envio da
documentação por meio da funcionalidade do sistema. Passaremos agora à análise dos
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itens. Será necessário mais de uma convocação para envio dos anexos?

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
10:27:18

Bom dia Sr. Pregoeiro

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
10:30:38

Estamos providenciando o envio da documentacao. Precisamos de 30 minutos

Pregoeiro 14/11/2012
10:31:29

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ok. Aguardamos.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
11:09:29

Prezado Sr. Pregoeiro, estamos enviando a documentacao conforme solicitado.

Pregoeiro 14/11/2012
11:09:53

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - De acordo com a cláusula 8.1.2 do edital os
senhores possuem 1 (uma) hora para encaminhamento da documentação. Os senhores

solicitaram 30 minutos a partir das 10:30. Os senhores tem até as 11:30 para o envio da
documentação.

Sistema 14/11/2012
11:10:23

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
11:11:05

Sr. Pregoeiro, precisaremos de varios envios, devido a quantidade de arquivos

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
11:11:49

Pergunto se podemos enviar por e-mail?

Pregoeiro 14/11/2012
11:15:09

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ok. Podem enviar por e-mail, contudo
devem ser encaminhados também através do sistema para que os demais tenham acesso.
Informem, ao final de cada comunicação, se precisará de uma convocação seguinte para

envio do arquivo.

Sistema 14/11/2012
11:18:19

Senhor fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
11:18:19

Temos 36 arquivos, como faremos??

Sistema 14/11/2012
11:18:40

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 14/11/2012
11:21:45

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - A sugestão é que os senhores comprimam
os arquivos, de preferência até 5MB, e nos enviem. Iremos convocar tantas vezes forem

necessárias para o envio de toda a documentação.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
11:21:45

Precisamos que seja disponibilizado o botao de de anexo para enviarmos o restante dos
arquivos

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
11:22:15

OK

Pregoeiro 14/11/2012
11:22:43

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Os senhores já foram convocados.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
11:30:50

Sr. Pregoeiro, o botao de anexo nao esta disponivel para enviar os arquivos. Favor
verificar.

Pregoeiro 14/11/2012
11:32:12

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores estamos aguardando a
documentação. Já recebemos os adendos que os senhores encaminharam.

Sistema 14/11/2012
11:33:15

Senhor fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 14/11/2012
11:33:58

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ok. Recebemos mais um arquivo. Já
convocamos novamente os senhores.

Sistema 14/11/2012
11:34:28

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
11:39:00

Sr. Pregoeiro, falta anexarmos 2 documentos, aguardo disponbilidade no site

Pregoeiro 14/11/2012
11:41:59

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ok.

Sistema 14/11/2012
11:42:07

Senhor fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 14/11/2012
11:48:08

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

Sistema 14/11/2012
11:50:37

Senhor fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 14/11/2012
11:52:56

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Quantos arquivos comprimidos no total?

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
11:53:45

Estamos anexando o ultimo. Sao o total de 3

Pregoeiro 14/11/2012
11:55:29

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ok.

Sistema 14/11/2012
12:03:41

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 14/11/2012
12:07:45

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores o envio da documentação foi
finalizado? Restam os documentos da habilitação jurídica da empresa e regularidade

trabalhista.

Pregoeiro 14/11/2012
12:08:00

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Precisam de nova convocação?

Pregoeiro 14/11/2012 Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores aguardo a manifestação de
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12:13:01 vocês...

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
12:14:52

Prezado pregoeiro, ja finalizamos. Obrigado

Pregoeiro 14/11/2012
12:16:07

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores e quanto a documentação
referente à habilitação jurídica e da quitação com a justiça trabalhista? Não recebemos nos

arquivos.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
12:17:16

Ja estamos enviando

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
12:17:28

Favor disponibilizar no site

Pregoeiro 14/11/2012
12:17:42

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Faremos uma pausa para o almoço e
retornaremos as 14hs. Permanecerei conectada, contudo retomaremos a sessão apenas as

14hs para dar retorno quanto a análise da documentação e fases seguintes.

Sistema 14/11/2012
12:17:53

Senhor fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
12:18:47

Houve falha na remessa, favor efetuar uma nova convocacao

Pregoeiro 14/11/2012
13:44:18

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores já estamos de volta. Foi dado o
intervalo até as 14hs, contudo caso queiram enviar a documentação restante, já estamos

disponíveis.

Sistema 14/11/2012
13:53:59

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
13:55:03

Prezado Sr. Pregoeiro foi enviado a documentacao juridica em conjunto com o SICAF
atualizado, favor verificar se falta mais algum documento. Obrigado

Pregoeiro 14/11/2012
14:13:54

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Um momento Sr. licitante. Estamos
analisando e diligenciado alguns pontos.

Pregoeiro 14/11/2012
14:33:39

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Srs. a área técnica solicita o documento
que especifica o equipamento down-converter, item 3.9 da proposta técnica e comercial.

Sistema 14/11/2012
14:34:14

Senhor fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 14/11/2012
14:42:06

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Solicitamos também a certidão do CADIN.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
14:42:47

Prezado sr. Pregoeiro, estou verificando. Um min

Sistema 14/11/2012
14:44:40

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
14:45:16

Prezado Sr. Pregoeiro, as informacoes dobre o down converter esta na pagina 9 do ultimo
documento anexado.

Pregoeiro 14/11/2012
15:02:56

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ok. Estamos verificando. Pedimos que
aguardem um instante.

Pregoeiro 14/11/2012
15:09:16

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores solicitamos a certidão do CADIN

Sistema 14/11/2012
15:09:27

Senhor fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 14/11/2012
15:21:59

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhor fornecedor a área técnica solicita
as especificações do item 3.5 da proposta técnica, especificamente o ViewSync 3D.

Reforçamos a solicitação dos senhores quanto a certidão do CADIN.

Pregoeiro 14/11/2012
15:28:17

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Por favor senhores, aguardamos
manifestação dos senhores a respeito da solicitação feita por esta pregoeira.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
15:29:18

Prezado Sr. Pregoeiro, estamos providenciando os documentos solicitados. Peco um
instante para enviarmos.

Pregoeiro 14/11/2012
15:30:28

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ok.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
15:33:58

Estamos enfrentando lentidao no sistema. Ressalvamos que estamos dispensados do
relatorio do CADIN, tendo em vista que estamos com o SICAF em dia, nos termos 8.2 do

edital. Confirma?

Pregoeiro 14/11/2012
15:44:27

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Estamos diligenciando.

Sistema 14/11/2012
15:45:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 14/11/2012
15:59:38

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Sr. licitante, favor desconsiderar a
solicitação do CADIN. A leitura do item 8.2 trata de documentação subsidiária, caso a

empresa não seja cadastrada no SICAF ou apresente alguma restrição.

Pregoeiro 14/11/2012
16:11:05

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Caro Senhor Licitante, precisamos, neste
momento, pararmos e ponderarmos acerca dos preços. Como Servidor Púbico, defensor
dos interesses da Administração, não posso me furtar e nem deixar de asseverar que os

preços estão, no mínimo, elevados em relação a uma situação típica de mercado.

Pregoeiro 14/11/2012
16:12:13

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Isto posto, pegue sua calculadora, cerque-
se de técnicos e com pessoas com capacidade decisória para negociar valores, estes

impossíveis de serem aceitos na forma que estão.

Pregoeiro 14/11/2012
16:15:46

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Como dever, devo ser reta, direta e firme
no sentido de buscar proposta de preços mais compatíveis com os preços praticados no

mercado. Então vamos negociar!!!!
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Pregoeiro 14/11/2012
16:17:07

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Você pode optar por conceder um desconto
(significativo) linear para todos os itens ou poderemos negociar item a item.

Pregoeiro 14/11/2012
16:17:19

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Manifeste-se!

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
16:18:33

Prezada Sra. Pregoeira, estou analisando todos os itens em separado para poder avaliar a
solicitacao para reducao de valores

Pregoeiro 14/11/2012
16:18:50

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ?

Pregoeiro 14/11/2012
16:22:53

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Desde já, tenha consciência que não irei
encerrar a sessão deste Pregão enquanto não estar convicta de que preços justos e

compatíveis de mercado sejam praticados nesta licitação. Então, prepare-se para uma
LONGA etapa de negociação.

Pregoeiro 14/11/2012
16:28:00

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Então Senhor!

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
16:32:48

Prezada Sra Pregoeira, entendo e respeito a sua posicao de defensora dos interesses
publicos. Gostaria de ressaltar que este projeto requer recursos extraordinarios para sua
execucao devido ao curtissimo prazo, que o torna mais honeroso do que os valores de

mercado.

Pregoeiro 14/11/2012
16:35:51

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Eu e os Senhores sabemos que as
condições de execução são as constantes do Termo de Referência. Mas sabemos também
da importancia deste Proejto para o País. Estas questões já são sabidas, mas o que tenho

em mente, agora, é negociar! Negociar e negociar até que preços mais reduzidos se façam
efetivos.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
16:37:00

Estamos avaliando uma reducao especial para os servicos a serem contratados, visto que
nao poderemos conceder nem um desconto nos equipamentos.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
16:37:30

Diante do exposto, gostariamos de negociar item a item os servicos.

Pregoeiro 14/11/2012
16:38:10

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Além disso sabemos que este objeto é,
pelas suas quantidades e suas características, de GRANDE relevância para qualquer

contratado. O Atestados de Capacidade Técnica decorrente desta contratação será único,
haja vista que as quantidades e as especificidades do objeto em licitação são muito

atraentes para o mercado.

Pregoeiro 14/11/2012
16:38:14

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ok.

Pregoeiro 14/11/2012
16:38:19

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Assim faremos

Pregoeiro 14/11/2012
16:38:58

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Negociação do Item 1 - Sensor
Infravermelho e Eletro-óptico

Pregoeiro 14/11/2012
16:40:40

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Os valores apresentados estão bem
elevados. Primeiramente, sua empresa já efetuou entrega deste equipamento para algum

Órgão Público brasileiro?

Pregoeiro 14/11/2012
16:40:51

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Informe.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
16:41:21

Podemos reduzir o item 1 para 3.400.000,00

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
16:42:53

Temos um contrato com a Receita Federal para fornecimento deste item por
R$3.630.000,00

Pregoeiro 14/11/2012
16:48:44

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Agradecemos o desconto. Já consignado.
Porém insignificante. Contudo entendemos que este item pode ter um preço abaixo dos 3
milhões. Vamos fechar este item em 2.780.000,00 ( dois milhões setecentos e oitenta mil

reais)

Pregoeiro 14/11/2012
16:51:01

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ?

Pregoeiro 14/11/2012
16:52:03

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhor, preciso de resposta pontual e
circunstanciada.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
16:52:31

Infelizmente nao temos condicao de ir abaixo do valor ofertado de r$3.400.000,00,
solicitamos irmos para os proximos item para conceder um desconto mais consideravel

Pregoeiro 14/11/2012
16:53:48

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Não iremos Senhor, esta negociação é item
a item. E os valores

Pregoeiro 14/11/2012
16:54:03

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - TERÃO DE SER REDUZIDOS!

Pregoeiro 14/11/2012
16:55:58

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Esta negociação para o item 1 será
plenamente observada. Estou aguardando e ESPERO um desconto real e SIGNIFICATIVO,

abaixo dos 3 milhões!

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
16:56:00

Esse item foi subavaliado nas cotacoes preliminares, que balizaram o custo maximo
estimado para o pregao devido a oferta de equipamentos, muito mais barato mas que nao

atendem as especificacoes. Nossa margem nesse item esta minima, infelizmente nao
poderemos oferecer maior reducao

Pregoeiro 14/11/2012
16:58:53

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhor a nossa pesquisa de mercado é
robusta, e nossa área técnica conhece o mercado. O valor pode e DEVE ser reavaliado

pelos senhores.

Pregoeiro 14/11/2012
17:00:00

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Faça uma oferta melhor para passarmos
para o próximo item.
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92.833.110/0001-
52

14/11/2012
17:01:17

Infelizmente estamos com a margem minima para este item, favor verificar com a
comissao tecnica o valor de referencia para a camera ofertada modelo STAR SAFIRE 380.

Tenho certeza que nao obtiveram precos abaixo deste valor.

Pregoeiro 14/11/2012
17:02:27

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Apesar de estarmos negociando valores
unitários a nossa aquisição é de um total de 12!

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
17:04:39

O desconto maximo que a fabrica nos fornceceu para esta quantidade foi de 2,5%

Pregoeiro 14/11/2012
17:09:52

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Estamos licitando não apenas 1
equipamento, mas 12 e tal licitação não é comum em termos de quantidade. Este objeto

não é licitado comumente nestas quantidades. A Administração não está licitando 1 apenas.
Nós temos ciência da importância e do impacto do objeto licitado para o mercado. Sendo

assim, refaça os seus cálculos e nos forneça um desconto maior!

Pregoeiro 14/11/2012
17:13:55

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Refaça seus cálculos e estou no aguardo de
um desconto significativo.

Pregoeiro 14/11/2012
17:18:47

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Então Senhor!

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
17:19:15

Sra. Pregoeira o desconto solicitado e impossivel indirefente da quantidade, os
equipamentos sao importados e dolarizados. A condicao de pagamento extremamente

desfavoravel e implicam em custos financeiros elevadissimos. Para tanto iremos ofertar um
valor final de R$3.395.000,00 para passarmos para o proximo item.

Pregoeiro 14/11/2012
17:23:30

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Este valor final ainda não atende ao
esperado. Reduza para patamares próximos dos 3 milhões. Sabemos que o equipamento
ofertado é de boa qualidade, sabemos que o equipamento já contempla todos os custos.

Contudo, sabemos ainda que lucro é algo legítimo às sociedades economicamente
organizadas...

Pregoeiro 14/11/2012
17:24:37

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ...mas para que tenhamos vantagens
reciprocas decorrentes desta contratação, os valores tem de ser considerados. Reduza e

avançaremos!

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
17:26:28

Sra. Pregoeira o custo do equipamento esta acima dos 3 milhoes, estamos ganhando um
lucro baixo mas em quantidade, visando exatamente a contratacao global. Nao temos

como reduzir este valor.

Pregoeiro 14/11/2012
17:29:24

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores temos ainda 18 itens a
negociar... O valor ofertado não nos satisfaz. Buscamos as melhores condições de
contratação. Já temos um bom equipamento, portanto para finalizarmos o item 1,

reavaliem o valor ofertado.

Pregoeiro 14/11/2012
17:30:30

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Lembramos que não é registro de preços. É
aquisição garantida. Portanto, não haverá prejuízo aos senhores, tendo em vista o ganho

em escala.

Pregoeiro 14/11/2012
17:34:38

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - São 19 itens senhores. Iremos negociar
item a item.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
17:36:02

Sra. Pregoeira, o valor deste item esta abaixo de mercado. Veja que a nossa disputa ficou
acima do 2 colocado, por ja estarmos no limite de custos.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
17:37:08

Sabemos que trata-se de um item de alto valor, mas nao significa que estamos com alto
lucro. Peco que considere proposta

Pregoeiro 14/11/2012
17:45:09

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Sabemos que o equipamento é de alta
perfomance, sabemos que o valor está abaixo do mercado, consideramos o valor ofertado

de R$ 3. 395.000,00, contudo sabemos que o lucro pode ser reavaliado. Podemos e
DEVEMOS chegar a um valor melhor para a contratação. Esta é uma aquisição que terá

suas implicações futuras. Considerem isto também. Aguardamos o melhor valor

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
17:45:11

Sra. Pregoeira a nossa proposta para levantamento de precos de referencia, foi de
R$4.355.500,00, portanto veja o desconto ja concedido em torno de 22%.

Pregoeiro 14/11/2012
17:48:07

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - O desconto senhor, sobre a pesquisa de
mercado, não poderá ser considerado. A pesquisa é irreal. Falemos de descontos sobre o

valor que chegamos de R$ 3.395.000,00.

Pregoeiro 14/11/2012
17:49:06

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - O valor de pesquisa de mercado é tão
irreal que já chegamos ao valor de R$ 3.395.000,00.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
17:54:27

Sra. Pregoeira, nao reduzimos o valor na disputa e nao temos a margem para isso.
Precisamos ter lucro sobre a contratacao e sabemos que o mesmo esta abaixo do

mercado. Infelizmente essa e a nossa proposta final.

Pregoeiro 14/11/2012
17:58:35

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Vamos para R$ 3.385.000,00.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
18:01:13

Ok, Sra Pregoeira vamos fechar em R$3.390.000,00.

Pregoeiro 14/11/2012
18:04:38

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhor entenda que esta negociação será
item a item. Portanto o posicionamento desta pregoeira será no sentido de que a

negociação será efetuada de forma a conseguir descontos significativos, mais uma vez
afirmo, item a item. Vamos para R$ 3.385.000,00 e fechamos o item.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
18:08:58

Sra Pregoeira o valor ofertado sera de r$3.390.000,00. Ja reduzimos por demais sobre o
nosso preco inicial. Entedemos a sua posicao, mas precisamos de um pouco mais

compreensao nessa negociacao.

Pregoeiro 14/11/2012
18:09:04

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ?

Pregoeiro 14/11/2012
18:10:32

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Preço consignado. Item 1 -
R$3.390.000,00. Passemos ao item 2.
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Pregoeiro 14/11/2012
18:12:49

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Item 2 - MONITOR DE VÍDEO
AERONÁUTICO DIANTEIRO

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
18:19:04

Sra. Pregoeira nesse item nao poderemos conceder desconto nenhum. O valor esta 20%
abaixo da nossa proposta.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
18:20:15

Sra Pregoeira sugerimos enviar os itens que poderemos conceder algum desconto. O que
acha?

Pregoeiro 14/11/2012
18:25:41

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhor Licitante, vamos negociar!
Negociar. Não faça com que todas as argumentações sejam exaustivamente recolocadas.
Se preciso for assim o farei. Na pesquisa de mercado, vossa empresa apresentou valor
unitário de R$ 123.648,00. O valor proposto final foi de R$ 96.666.67. Embora haja uma

redução do valor em razão de possível competição...

Pregoeiro 14/11/2012
18:26:24

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ... acreditamos que este valor ainda pode
ser mais reduzido. Avançemos. Seja prático e pontue um desconto mais próximo a uma

efetiva negociação.

Pregoeiro 14/11/2012
18:27:26

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Acreditamos que o valor unitário pode ser
reduzido significativamente para abaixo dos R$90.000,00. São 30 unidades.

Pregoeiro 14/11/2012
18:28:01

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Fechemos em R$ 85.000,00?

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
18:28:12

Sra. Pregoeira, valor proposto de R$95.000.00

Pregoeiro 14/11/2012
18:29:42

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Certamente, proposto, não o efetivo!

Pregoeiro 14/11/2012
18:32:39

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Vamos reduzir um pouco mais. Temos
valores de pesquisa que nos aponta para possível redução. Abaixe para o preço solicitado.
Mais uma vez afirmo que essa empresa nunca forneceu tanta quantidade de equipamentos

de uma só vez. 30( trinta) Senhores. Não são 3(três). O ganho de escala não deve ser
considerado? Não podemos deixar de alertar a essa empresa acerca.

Pregoeiro 14/11/2012
18:34:26

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Então. Podemos trabalhar com possivel
supressão do objeto em até 25%. Caso seja necessário assim o faremos. Os recursos que

dispomos tem de ser otimizados. E uma negociação efetiva será importante para isto.

Pregoeiro 14/11/2012
18:37:09

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ?

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
18:37:23

Sra. Pregoeira essa questao de escala infelizmente nao se enquadra a esse objeto, visto
que estamos buscando tecnicamente as melhores marcas e especificacoes desses

equipamentos em questao. Lembre-se que nao estamos negociando itens comuns e sim
especiais e de fabricantes especias que nao nos concedem descontos por quantidades

Pregoeiro 14/11/2012
18:41:20

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Sabemos das condições de mercado.
Atuamos em conjunto. Nós adquirindo e vocês fornecendo. Essa relação negocial é mais
uma de muitas. Sabemos que economia de escala tem seus benefícios recíprocos. Você

sabem o que estamos a afirmar. Sejam pragmáticos e trabalhem com entregas efetivas e
valores a serem pagos...

Pregoeiro 14/11/2012
18:41:52

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Muito para que paga pouco para quem
recebe. Essa máxima é infantil.

Pregoeiro 14/11/2012
18:44:24

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Estamos trabalhando num ambiente de
licitação em que o objeto ultrapassa a casa dos 100 milhões de reais! Não nos subestimem!
Sejam condescendentes e trabalhem de forma mais efetiva a concederem descontos mais
efetivos!!!!! Do contrário, seremos obrigados a rever nosso objeto. Caso Vossa Senhoria

queira fornecer mais produtos, precisam abaixar os preços.

Pregoeiro 14/11/2012
18:44:46

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Abaixe para menos de 90 mil!

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
18:48:14

Sra. Pregoeira, infelizmente manteremos a nossa posicao. Somos empresas privada que
visa o lucro e nao teremos como sermos contratados para termos um lucro baixo ou

prejuizo, o risco do objeto e muito alto e teremos um esforco muito grande para executar o
mesmo. A nossa empresa tem um know How para este tipo de servico existente e

garantiremos a entrega

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
18:48:55

na data prevista e com a qualidade dos servicos

Pregoeiro 14/11/2012
18:51:07

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Sabemos disso senhores, contudo,
insistimos. Certamente os senhores não terão prejuízo com a redução proposta bem como

o lucro dos senhores não será igual a zero. Repito, são 30 unidades. Vamos aos R$
90.000,00?

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
18:54:04

Sra. Pregoeira, podemos reduzir para r$94.000,00

Pregoeiro 14/11/2012
18:55:32

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - São R$ 2.000,00 de diferença senhor? É
toda redução para um item com 30 unidades? Sabemos que os senhores podem melhorar

esse valor. Estamos aguardando com paciência a redução para o valor proposto.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
19:00:15

Sra. Pregoeira, lembre-se que nao sao 2 mil e sim quase R$30.000,00. Manteremos os
r$94.000,00

Pregoeiro 14/11/2012
19:03:21

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - A mesma multiplicação que os senhores
fizeram com a diferença, façam com o valor proposto pelos senhores. Tratamos de um

lucro sobre 30 unidades a um valor de R$ 90.000,00. O lucro dos senhores não é
insignificante. R$ 90.000,00 e passemos ao item 3.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
19:06:59

Sra. Pregoeira, manteremos a nossa posicao. O fabricante nao nos concede desconto pela
quantidade e ja estamos reduzindo o nosso valor inicial em funcao da quantidade

solicitada. Manteremos os r$94.000,00

92.833.110/0001- 14/11/2012 O desconto esta em 22.2%.
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52 19:08:36

Pregoeiro 14/11/2012
19:09:12

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Esse valor de R$ 94.000,00 permite
redução para valores abaixo dos R$ 90.000,00. Solicitamos a redução aos R$ 90.000,00.

Pregoeiro 14/11/2012
19:10:04

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Entendemos que esse desconto pode ainda
ser maior. Ofereça um desconto condizente ao projeto que está sendo licitado.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
19:11:46

Sra. Pregoeira, manteremos a nossa posicao. Os custos dos equipamentos sao
extremamente elevados por se tratarem de equipamentos homologados aeronauticos.

Pregoeiro 14/11/2012
19:14:30

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - É evidente senhores que os equipamentos
devem ser devidamente homologados. Contudo, os senhores estão nesse mercado há

algum tempo e isso não é fato novo, desconhecido, pelo qual os senhores foram tomados
de surpresa.

Pregoeiro 14/11/2012
19:15:17

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Se os fornecedores não podem dar mais
descontos aos senhores, chegou a hora de reduzir os valores pela gordura que os senhores

contabilizam em seus dígitos.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
19:19:20

A nossa empresa nao contabiliza gordura, ela contabiliza risco cambial, custos financeiros
que sao elevados devido ao longo prazo de recebimento, garantia que sao acima do
mercado atual de 1 ano e custos de equipamentos complementares para garantir a

disponibilidade solicitada no edital. Por esse motivo mantemos nosso preco de r$94.000,00

Pregoeiro 14/11/2012
19:19:50

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Vamos ser pragmáticos? Efetivos? Estamos
falando de negociação e acreditamos caro Senhor que o desconto ofertado até agora não

atende às pretensões da Administração. Feche nos 90 mil e assim avançaremos a
negociação. Do contrário irei suspender esta negociação. Teremos um dia de feriado, como

sabem. Assim refletiremos melhor acerca dos preços cotados.

92.833.110/0001-
52

14/11/2012
19:21:53

Sra. Pregoeira, podemos suspender a negociacao visto que realmente nao reduziremos o
preco proposto.

Pregoeiro 14/11/2012
19:22:20

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - O risco cambial é o risco negocial. Comum
a toda operação comercial. Não sejam resistentes. Nossa intenção é uma redução e

estamos firmes nesta pretensão. Sabemos de todas as variáveis e a que mais importa para
a Administração, é preços reduzidos e qualidade elevada. Sabemos que o produto é bom,

mas os preços ainda estão caros. Reduza!

Pregoeiro 14/11/2012
19:24:28

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - A suspensão poderá sim ocorrer, mas isso
não significa dizer que aceitaremos o preço proposto. Iremos suspender a negociação e a

sessão e reabriremos às 09:00 horas de sexta feira. Favor mantenham-se logados no
horário estipulado. Retomaremos a negociação a partir do Item 2, negociação esta

inconclusa. Faça seus cálculos e venha para uma negociação efetiva!

Pregoeiro 14/11/2012
19:24:59

Boa noite a todos e até sexta-feira às 09:00 horas

Pregoeiro 16/11/2012
10:18:21

Bom dia Senhores. Estamos de volta, após um problema de conexão detectado pelo
SERPRO, para mais uma rodada de negociações

Pregoeiro 16/11/2012
10:19:25

Bom dia Senhores. Estamos de volta, após um problema de conexão detectado pelo
SERPRO, para mais uma rodada de negociações.

Pregoeiro 16/11/2012
10:21:21

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Aeromot vamos ao que nos interessa, ou
seja, uma contratação equânime, com benefícios para ambas as partes: um lucro justo

mediante uma contratação certa para os senhores e a melhor e mais vantajosa proposta à
Administração Pública.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
10:22:08

Bom dia Sra. Pregoeira

Pregoeiro 16/11/2012
10:23:34

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Paramos no item 2 - monitor de vídeo
aeronáutico, posto dianteiro. Onde propomos um valor de R$ 90.000,00 por unidade.

Lembramos que fala-se em 30 unidades.

Pregoeiro 16/11/2012
10:25:18

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Então temos um consenso?

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
10:26:34

Sra. Pregoeira, gostariamos de fazer uma nova proposta

Pregoeiro 16/11/2012
10:27:45

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Proponham. Estamos tratando do item 2.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
10:30:06

Gostariamos de discutir a proposta global para sermos mais objetivos, ao inves de item a
item e assim distribuirmos os valores por item conforme a nossa possibilidade. O que

acha?

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
10:32:54

Apos uma longa analise ontem e inclusive discussao junto aos fornecedores, chegamos a
um valor global final

Pregoeiro 16/11/2012
10:33:46

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores. Precisamos discutir os valores
de todos os itens. Infelizmente é um processo exaustivo para mim e para os senhores,

contudo, é imprescindível para esse processo para que possamos ter o que tratei com os
senhores na abertura desde chat: uma contratação justa. Acredito que após o desfecho

deste item teremos mais fluidez nas nossas negociações.

Pregoeiro 16/11/2012
10:36:31

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Quanto seria o novo valor global a ser
proposto pelos senhores?

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
10:40:34

Proponho o valor global final de 98.500.000,00 considerando a menor margem para esse
projeto, nao conseguimos nenhuma reducao adicional com nossos fornecedores. Estamos

fazendo o maximo esforco para ter uma contratacao justa. Temos grande interesse no
projeto, porem nao poderemos nos sacrificar. Ja estamos com um valor bem abaixo do

que esperavamos.

Pregoeiro 16/11/2012 Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Vamos Aeromot, aguardamos sua
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10:41:20 manifestação.

Pregoeiro 16/11/2012
10:46:11

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Não. R$ 98.500.000,00 não nos atende. A
nossa equipe técnica, conhecedora profunda do objeto, nos restou em planilha de cálculos

que a redução pode ser maior. Por isso continuaremos a tratar item a item.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
10:48:46

Ok, Propomos o valor do item 2 r$94.000,00

Pregoeiro 16/11/2012
10:50:58

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Aeromot, este não é um novo valor.
Insistimos, R$ 90.000,00.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
10:53:07

Sra Pregoeira, continuamos com o mesmo discurso anterior. Nao temos como baixar para
esse valor proposto.

Pregoeiro 16/11/2012
10:54:47

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - O que dizem quanto a R$ 91.000,00?

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
10:56:21

Sra Pregoeira, o minimo que podemos fazer e r$93.500,00

Pregoeiro 16/11/2012
10:58:11

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Não senhores. Não posso crer que esse é o
valor mínimo que podemos chegar. Os números não indicam isto. Refaçam os cálculos, por

favor. Vamos a um melhor preço.

Pregoeiro 16/11/2012
10:58:52

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - R$ 91.000,00 para fecharmos.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
11:01:21

Sra. Pregoeira os numeros indicam uma reducao de 22,8% de desconto para este item.
Voce nao acha suficiente? Como dissemos varias vezes anteriormente, nao se trata de alto

lucro, mas sim alto valor de compra.

Pregoeiro 16/11/2012
11:04:49

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhor Licitante, Sabemos que o desconto
até então ofertado chega a 22,8%, contudo considerando uma pesquisa de mercado que

aponta valores elevados, tal desconto nos parece desarrazoado. Sabemos, tanto eu como
o mercado, que os valores cotados para fins de pesquisa estão muito acima do plausível...

Pregoeiro 16/11/2012
11:06:08

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Sendo assim, vossa senhoria sabe e tem
consciência de que o valor ora ofertado está acima. Não nos tome mais tempo que o

necessário para que estabeleçamos uma negociação efetiva. Abaixe o valor para o preço
sugerido e avançaremos.

Pregoeiro 16/11/2012
11:09:21

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Vamos lá Senhores, estou aguardando um
lance definitivo. Vamos lá! Mande a próxima mensagem com o valor com desconto.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
11:11:04

Sra. pregoeira, estamos sendo prejudicados por estarmos optando por equipamentos de
primeira linha e excelente qualidade. A pesquisa de mercado nao pode estar abaixo do

valor proposto para esse fabricante ofertado.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
11:12:12

Infelizmente nao poderemos reduzir o valor.

Pregoeiro 16/11/2012
11:15:04

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhor não será por conta de R$ 2.000,00
de desconto unitário que o Senhor perderá uma contratação milionária. Vamos fechar em

R$ 91.000,00. Aguardamos a contra-proposta, o mais próxima ao valor proposto.

Pregoeiro 16/11/2012
11:17:10

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Quanto ao equipamento que é de primeira
linha, apontado pelos senhores, registro que em um projeto desta magnitude não poderia

ser diferente. Lembrem-se do objetivo maior desta contratação: SEGURANÇA para os
eventos EM QUE OS SENHORES SERÃO BENEFICIADOS ENQUANTO EMPRESA E MAIS

AINDA ENQUANTO CIDADÃOS BRASILEIROS.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
11:18:55

Sra. pregoeira, realmente nao se trata somente de 2.000,00 para a contratacao global.
Porem ainda havera negociacao item a item e so poderiamos abaixar esse valor caso fosse

trocado o equipamento.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
11:20:55

Infelizmente nao poderemos reduzir o valor.

Pregoeiro 16/11/2012
11:21:25

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Da mesma forma, não se trata de lucro
sobre "poucos mil" reais e sim em lucros que apontam à casa de milhões, senhores.

Vamos, insisto. Uma última proposta para evoluirmos. Garanto aos senhores que a partir
de então passaremos a uma negociação mais ágil.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
11:22:22

Valor final de r$93.000,00

Pregoeiro 16/11/2012
11:23:33

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ok, Senhores. Item 2 - R$ 93.000,00.

Pregoeiro 16/11/2012
11:25:06

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Passamos agora a considerar o valor final
da proposta dos senhores de R$ 98.500.000,00. Contudo, frisamos, há itens ainda a terem

seus valores discutidos. Podemos passar ao primeiro item questionado?

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
11:27:36

Sra Pregoeira, nao entendemos? Voce pode explicar melhor.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
11:28:17

Essa proposta ja seria readequacao de valores de todos os itens.

Pregoeiro 16/11/2012
11:30:48

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Consideramos sua proposta global final de
R$ 98.500.000,00. Contudo há itens que merecem e serão discutidos. Passaremos então a
questionar apenas os itens que a nossa área técnica apontou sobrepreço, partindo do valor

global final de R$ 98.500.000,00 da proposta que os senhores ofertaram as 10:40:34 de
hoje.

Pregoeiro 16/11/2012
11:31:47

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Não. R$ 98.500.000,00 não pode ser a
redução máxima para os senhores. Há itens que estão fora de cogitação.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
11:34:21

Sra. Pregoeira, nao concordamos com a sua colocacao. Reduzimos o valor global
considerando a readequacao de todos os itens, conforme nossa possibilidade. Este seria o
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valor final a ser contratado, com uma reducao bem grande de lucro.

Pregoeiro 16/11/2012
11:39:37

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhor Licitante, O valor proposto de R$
98.500.000,00 embora já consignado como proposta e já constante em chat, como ato

negocial, não pode ser considerado final, haja vista que não atende aos anseios
econômicos da Administração. Estamos lidando com uma licitação em que cada Sistema

Imageador, restará com um preço médio de R$ 8.000.000,00. Isto é justo? ..

Pregoeiro 16/11/2012
11:41:50

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ´... isto é justo????????? Senhor não somos
perdulários e não somos inconscientes da relevãncia deste projeto para o País. Mas SEI E

SABEMOS que é relevante por demais para a empresa. Não somente em razão dos
benefícios futuros, mas em razão do lucro que essa empresa pretende ter em cada sistema

imageador.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
11:44:06

Sra. Pregoeira, nao trata-se de um sistema imageador simplesmente. Trata-se de de 3
instalacoes integradas em media, 2 unidades receptoras em solo mais garantia, custo

financeiro e treinamento.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
11:44:55

Sra. Pregoeira, achamos totalmente justo para a complexidade do projeto.

Pregoeiro 16/11/2012
11:47:24

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ok. Conhecemos nosso Termo de
Referência. Mas observem as facilidades que concedemos aos senhores ao reduzir o

número de aeronaves previstas para o primeiro lote, a dilatação do prazo de entrega.
Fomos condescendentes com os senhores, pois conhecemos a complexidade do projeto.

Pregoeiro 16/11/2012
11:48:41

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Esperamos a recíproca com a
Administração. E este se resume à economia aos cofres públicos. Não podemos aceitar que

o "acessório" custe mais que o principal, que trata-se da própria aeronave!

Pregoeiro 16/11/2012
11:57:42

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Façam uma nova proposta. Ou aceitem
nossas condições de negociar apenas os itens que a área técnica nos apontou como

negociáveis.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
11:58:51

Sra. Pregoeira, vamos ser pragmaticos, nao podemos comparar esse projeto com os
valores da aeronave. Nossa proposta esta baseada no custo dos equipamentos mais

servicos. Entendemos a necessidade de economia para os cofres publicos, porem essa
reducao tem que estar dentro do limite viavel para o fornecimento do projeto por parte da

nossa empresa.

Pregoeiro 16/11/2012
12:00:39

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Façam uma nova proposta. Não podemos
estancar no valor sugerido de R$ 98.500.000,00.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
12:01:22

Sra. Pregoeira propomos uma reducao adicional de 500.000,00, para fecharmos de uma
vez a negociacao. Nao podemos ceder mais nenhum valor. Proposta final r$98.000,000,00

Pregoeiro 16/11/2012
12:11:42

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores, aceitamos R$ 98.000.000,00
mas ainda nos resta negociar os itens 13, 16,18 e 22 que quando observamos a tabela
feita por nossa área técnica onde constam os valores comparativos entre os valores de

pesquisa de mercado ofertada pela vossa empresa e o valor arrematado na fase de lance
do certame, a diferença nos parece absurda!

Pregoeiro 16/11/2012
12:17:56

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Desculpem. Os itens corretos a serem
negociados são: 8, 11, 13 e 17.

Pregoeiro 16/11/2012
12:19:33

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Lembramos aos senhores que não será
permitido jogo de planilhas. Os valores ofertados até o momento para cada item não

poderão sofrer aumento, para compensar a redução de outros.

Pregoeiro 16/11/2012
12:22:43

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Informamos aos senhores que não faremos
pausa para almoço. Estamos aguardando a decisão dos senhores.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
12:23:18

Sra. Pregoeira esses sao os principais itens que foram readequados de acordo com a nossa
proposta final, conforme demonstraremos com a planilha que enviaremos com a

readequacao de precos de todos os itens.

Pregoeiro 16/11/2012
12:25:31

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Então senhores as contas dos senhores não
batem com as da equipe técnica que nos traz uma redução significativa no valor global,

quando da simples equiparação da proposta de preços (em fase de pesquisa de mercado)
ao valor final a ser adotado.

Pregoeiro 16/11/2012
12:26:24

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Falemos de números claros.

Pregoeiro 16/11/2012
12:27:33

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Propomos aos senhores a redução do valor
global para R$ 92.000.000,00.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
12:34:37

Sra. Pregoeira os valores estimados em nossa proposta orçamentária inicial foram muito
baixos por considerar uma solução técnica que depois percebemos estar equivocada. Eles
não podem ser levados em consideração. VEja que os valores que propusemos no pregão
estão compatíveis com os valores ofertados pelas outras empresas, ou seja, refletem a

realidade de

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
12:34:44

mercado

Pregoeiro 16/11/2012
12:38:38

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Não senhores. O valor de pesquisa de
mercado é tão relevante quanto Às condições de habilitação dos senhores, pois através

dela refletimos a nossa dotação orçamentária. De forma que outros projetos foram
sacrificados. Não podemos aceitar tal valor ofertado pela empresa. Nossa proposta

permanece em R$ 92.000.000,00.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
12:41:07

Sra. Pregoeira, a nossa proposta para pesquisa de mercado foi de r$108.162,342.00,
portanto muito acima do valor que estamos propondo agora.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
12:41:57

Sra. pregoeira, a nossa proposta continua em r$98.000.000,00

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
12:43:44

Apesar de termos subestimados esses itens na nossa proposta inicial, a grande diferenca
de valor demonstra nosso enorme esforco na reducao de diversos outros custos em
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beneficio da administracao publica

Pregoeiro 16/11/2012
12:46:35

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Não tanto acima senhores. Só para ilustrar
o que queremos dizer, apenas no item 8 os senhores ofertaram em fase de pesquisa de

mercado o valor global e arremataram o item em um valor acrescido de R$ 2.048.900,00
senhores! Isso é um absurdo. Descomunal. Contra todos os príncipios da BOA

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA!!!

Pregoeiro 16/11/2012
12:49:16

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Isso demonstra apenas o jogo de planilha
que os senhores pretenderam realizar. Mas como alertado desde o início, temos uma

equipe bastante experiente e diligente senhores. Por favor, não nos subestimem... Vamos
ao valor pretendido e assim garantiremos uma efetiva contratação, necessária, justa e

equânime e os senhores garantirão lucro e visibilidade!

Pregoeiro 16/11/2012
12:50:48

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Temos que levar esta negociação como
uma parceria! Ninguém pretende crescer frente ao sacrifício de um único envolvido nesta

relação negocial.

Pregoeiro 16/11/2012
12:51:41

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - REFAÇAM SEUS CÁLCULOS. Aguardamos
uma proposta final interessante para ambas as partes.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
12:53:35

Sra. Pregoeira, nosso valor esta praticamente R$10.000,000,00 ABAIXO da proposta inicial,
portanto ja estamos nos sacrificando muito para executar esse projeto. Proponho como
demostracao de boa vontade e parceria uma reducao adicional de R$500.000,00 para

FECHARMOS a negociacao.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
12:54:25

Valor final de R$97.500.000.00

Pregoeiro 16/11/2012
12:55:32

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Vamos chegar a um valor o mais próximo
do pretendido... R$ 97.500.000,00 não nos satisfaz.

Pregoeiro 16/11/2012
12:58:27

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - A diferença entre o valor ofertado por
pesquisa de mercado para o item 11 e o valor pelo o qual foi arrematado orça numa

diferença de R$ 3.100.000,00!

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
12:59:27

Sra Pregoeira, tambem nao estamos satisfeitos com essa reducao. Temos o sentimento
que todo o nosso esforco que fizemos em oferecer os melhores produtos esta sendo

desvalorizado.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
13:01:03

Sra. Pregoeira, ja executamos 3 projetos para 3 estados do brasil e estamos com contratos
vigentes com mais 3 orgaos publicos. Peco que leve em consideracao a nossa experiencia

e tambem a nossa credibilidade para executar um projeto de tal envergadura.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
13:02:24

Reeitero que os valores apresentados na pesuisa de mercado para esses itens, nao podem
ser levados em consideracao nesta negociacao, pois ja informamos que eles estavam

equivocados.

Pregoeiro 16/11/2012
13:08:43

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - De forma alguma. Como falamos, estamos
buscando a cooperação, senhores. Desvalorização não cabe nesse diálogo. Mas o

sentimento da Administração é de que os senhores estão com os pés fora do chão.
Conhecemos a empresa e já estamos muito satisfeitos com a futura contratação, mas não

podemos passar por cima desse aspecto que é fundamental, o preço.

Pregoeiro 16/11/2012
13:09:54

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - E infelizmente, este não é o momento de
se apontar equívocos em pesquisa de mercado. O objeto foi amplamente discutido em

Audiência Pública para que as especificações e exigências ficassem o mais claras possíveis.

Pregoeiro 16/11/2012
13:11:30

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Dissestes bem, já possuem um histórico de
competência, contudo neste projeto o senhor há de considerar que são 12, 12 cidades! Em

lugar algum uma empresa teve tal oportunidade.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
13:16:45

Sra. pregoeira o prazo de execucao e o custo do projeto sao bem mais elevados do que
qualquer outra contratacao direta. Sabemos da importancia do mesmo para a

administracao publica e para nossa empresa. Mas infelizmente ja chegamos no nosso
limite.

Pregoeiro 16/11/2012
13:20:05

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Acredite Senhor Licitante, A Administração
também tem seu limite. Para que esta contratação possa acontecer, é necessário que a

empresa verifique não somente a questão das vantagens somente com esta contratação,
mas com as outras que advirão com um Atestado de Capacidade Técnica tão robusto

quanto o que pode ser gerado em decorrência da boa execução.

Pregoeiro 16/11/2012
13:20:35

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Outras variáveis, mais inteligente, devem
ser consideradas por essa empresa.

Pregoeiro 16/11/2012
13:22:12

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Dentre as quais a possibilidade de que o
Governo Federal pretenda estender tal tipo de projeto para os demais estados. A empresa
que ganhar esta licitação terá uma vantagem técnica a mais sobre as outras. Experiência.

Pregoeiro 16/11/2012
13:23:19

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Já sabemos disso tudo Senhores. Não
percam tempo! reduza e concluiremos esta negociação. Basta um SIM e fecharemos esta

negociação.

Pregoeiro 16/11/2012
13:24:47

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - "É pouco pra quem recebe e muito para
quem paga" não se coaduna com a realidade desta contratação. Iremos pagar muito e

vossa empresa receberá muito e ganhará muito com tantos benefícios vindouros.

Pregoeiro 16/11/2012
13:26:13

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Não nos subestimem. Sejam condizentes
com um negociação efetiva e clara. Preços vantajosos aduziram, neste caso, vantagens

recíprocas.

Pregoeiro 16/11/2012
13:26:49

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Aceite o valor proposto.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
13:28:18

Sra. Pregoeira, mantemos a nossa proposta de R$97.500.000,00, esse valor E
ABSOLUTAMENTE IMPOSSIVEL.

Pregoeiro 16/11/2012 Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Bom, Senhores, Peço-lhes então que
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13:32:05 refaçam seus cálculos. Se necessário, suspenderemos esta negociação. Conversem com
seus fornecedores e prestadores de serviços e tentem obter preços mais vantajosos.

Acreditamos que assim será possível negociar em bases mais realistas. R$ 97.500.000,00
(noventa e sete milhões e quinhentos mil reais) é estratosférico.

Pregoeiro 16/11/2012
13:37:12

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Outras empresas que estão na competição
estão, legitimamente, esperando que esta negociação seja fracassada. Isto tenho a certeza

que não irá ocorrer. Portanto, reduza o preço e assegure sua vitória e um horizonte de
negócios no futuro com o País.

Pregoeiro 16/11/2012
13:38:02

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Aguardo posicionamento.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
13:43:06

Sra. Pregoeira, nao entendemos o porque a sra. analisa esse valor como estratosferico,
esta totalmente condizente com o mercado e muito abaixo das outras propostas recebidas

de outras empresas.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
13:45:20

Sra. Pregoeira, estou analisando essa negociacao como um pouco intransigente por parte
da administracao publica.

Pregoeiro 16/11/2012
13:46:04

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhor licitante, afirmo que o valor que
buscamos seria o exigido a qualquer empresa que estivesse em sua posição. O valor é

estratosférico pois ultrapassa a nossa perspectiva de contratação.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
13:47:11

Somos totalmente conhecedores de nossas limitacoes e nao estamos dispostos a trabalhar
com prejuizo, embora reconhecemos a importancia de visibilidade que este projeto tera.
Pedimos sua consideracao especial para nossa proposta que esta sendo a mais vantajosa

para a administracao publica nesse momento.

Pregoeiro 16/11/2012
14:00:15

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Um momento senhor licitante. Estamos em
conjunto, equipe técnica e administrativa, deliberando a melhor solução.

Pregoeiro 16/11/2012
14:13:43

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ok. Senhores. Estamos mais próximos de
um desfecho desta negociação. Mas devo asseverar que não iremos fechar no valor

proposto. Bom, até agora, estamos com um valor proposto de R$ 97.500.000,00. Bom,
vamos fechar o preço final num valor mais vantajoso para ambas as partes.

Pregoeiro 16/11/2012
14:17:41

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Tudo bem que infelizmente não seja
possível chegar a ao valor proposto, mas entretanto nosso limite ainda negociável, não
pode ultrapassar o valor de 95.000.000,00, contudo, posso verificar na Declaração de

Créditos Orçamentários se seria possível aceitar preço além desse limite. Sendo assim,
vamos fechar num valor próiximo...

Pregoeiro 16/11/2012
14:18:28

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ou seja... vossa senhoria baixa de um lado
e nós aumentaremos do nosso.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
14:22:22

Sra. Pregoeira, agradeco a boa vontade e o empenho. Para tanto irei chegar ao meu
LIMITE dessa negociacao para o valor final de R$97.000.000,00. Considero ja uma grande

reducao tanto da nossa empresa quanto para econimia da administracao publica que
estimava o projeto em torno de R$114.000.000.00

Pregoeiro 16/11/2012
14:27:41

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Iremos suspender esta negociação.
Retomaremos às 15:30, tempo suficiente para consultarem a Presidência da empresa e
fecharmos a negociação em 95.500.000,00 (noventa e cinco e milhões e quinhentos mil
reais). Vejam que estamos aumentando o nosso limite para que os Senhores baixem o

limite e assim fecharmos esta negociação.

Pregoeiro 16/11/2012
14:28:12

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Não deslogaremos. Até lá!

Pregoeiro 16/11/2012
15:31:20

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores 15h e 30min. Estamos de volta.

Pregoeiro 16/11/2012
15:32:16

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Fechamos em R$ 95.500.000,00?

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
15:38:01

Sra. Pregoeira apos muitos calculos e discussoes com o presiente realmente esse valor nao
sera possivel. Poderemos reduzir para R$96.800.000,00. OFERTA FINAL.

Pregoeiro 16/11/2012
15:41:48

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Estamos chegando próximo a uma margem
mais real de negociação. Agora sim começo a perceber que a empresa está tendo boa

vontade em estabelecer uma negociação efetiva. Valor consignado e aceito. Mas ainda não
é o ideal e o que estimamos. Estamos próximos. Agora falta pouco.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
15:44:04

Sra Pregoeira, estamos com muita boa vontade e interessados em fechar a negociacao,
mas INSISTO em dizer que este e o valor FINAL. Peco por favor que aceitem para que

possamos passar para a proxima etapa.

Pregoeiro 16/11/2012
15:49:01

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Agradecemos desde já a sua boa vontade.
Mas em que pese a boa atitude, há uma questão fática a qual não posso, como Pregoeira,
me furtar. Na pesquisa de mercado para o item 8, há um valor substancialmente superior

que o proposto por vocês mesmos. Acreditamos que q

Pregoeiro 16/11/2012
15:50:28

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - acreditamos que uma redução de 600 mil
reais neste item seria pleno e de acordo com os valores praticados no mercado.

Avançemos!!!! Reduza o valor paraeste item para seguir firmes nesta negociação e
fecharmos esta etapa.

Pregoeiro 16/11/2012
15:53:01

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Prossiga!

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
15:53:33

Sra.Pregoeira, a reducao global ja considera todos os itens inclusive o numero 8. Nao
temos como reduzir mais nenhum valor.

Pregoeiro 16/11/2012
15:58:23

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Precisarei conceder mais um tempo para
vossa senhoria melhor refletir acerca dos seus preços? Acreditamos que não seja preciso.
Estamos no limiar de uma contratação vantajosa para ambas as partes. Que tal fecharmos

este item no valor proposto quando da pesquisa de mercado? Aceitaremos uma
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contraproposta, desde que fique próximo a este valor.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
16:00:29

Sra Pregoeira, o valor proposto deste item ja esta contemplado na nossa oferta final, com
a reducao solicitada.

Pregoeiro 16/11/2012
16:01:08

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Evite que entremos em negociação para
outros itens. Acredite que estou tendo a maior boa vontade de fechar esta etapa, mas
desde que observadas uma razoabilidade mínima de preços e tenho que considerar a
pesquisa de mercado proposta por vossa senhoria. Não é argumento vazio, mas sim,

dados constantes do processo.

Pregoeiro 16/11/2012
16:02:58

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Então...acredito que este item é nevrálgico
para uma avanço deste negociação. Acreditamos que essa empresa, bem capacitada como
é, saberá dar a melhor decisão para este caso. Lembrem-se, a proposta foi efetivada por

vocês mesmos. A solução está com vocês.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
16:06:29

Sra Pregoeira aceito as suas argumentacoes, portanto esta havendo a reducao global. A
reducao solicitada por vossa senhoria ja esta contemplado na reducao global. Saliento que

a reducao dos itens esta sendo feita sem proporcionalidade, ou seja uns mais outros
menos.

Pregoeiro 16/11/2012
16:10:09

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Vamos lá então! Para concluir, e sairmos
felizes deste negociação, vamos avançar e seguir nos outros passos necessários a

conclusão desta licitação. Feche em R$ 95.500.000,00. A decisão é sua! Acima disso,
necessitaremos de uma negociação contínua. Temos diversos projetos em andamento e

todos, como vocês sabem, de altíssimos recursos...

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
16:12:38

Sra. Pregoeira, mantemos a nossa proposta final de R$96.800.000,00 com muito sacrificio.

Pregoeiro 16/11/2012
16:16:17

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Sacrifício Senhores...utilizaria outro termo.
Sacrifício é termos um País probo, liso, adequado e valendo-se de processos licitatórios
REALMENTE vantajosos. Lucro, como já disse, é legítimo de sociedades economicamente

organizadas, contudo, percebo que de uma lado está vossa senhora está prestes a
contratar com um Órgão Público sério, e com um valor...

Pregoeiro 16/11/2012
16:16:24

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - elevadíssimo.

Pregoeiro 16/11/2012
16:18:55

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Por outro lado, estou, como Servidora
Pública, valendo-me do dados constantes do processo para estabelecer uma negociação

realmente vantajosa. Não são meras palavras, mas sim, dados fáticos que nos arremetem
uma obrigação de buscar preços justos. Isto sim, nos enche de força para seguirmos com

o nosso trabalho...

Pregoeiro 16/11/2012
16:20:42

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - principalmente quando vejo que estamos
diante de um objeto vantajoso para ambos e com certeza dessa negociação, somente essa

empresa ganhará em todos os aspectos. Veja, reflita, pondere. Não perca tempo. Baixe
seu preço e o objeto será seu!

Pregoeiro 16/11/2012
16:24:14

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Segunda-feira, sendo dia útil, e sendo
possível manter contato com os seus fornecedores de forma mais efetiva, ajudará no

sentido de chegarmos a um valor mais atrativo para a administração?

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
16:24:38

Sra Pregoeira, apos a disputa ja baixamos mais de 4 milhoes, fora a reducao inicial.
Nossos precos estao dentro do mercado e realmente nao teremos como baixar mais. Veja

o esforco que ja fizemos para esse negociacao. Mantemos a nossa proposta de
R$96.800.000,00

Pregoeiro 16/11/2012
16:25:44

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Segunda-feira, sendo dia útil, e sendo
possível manter contato com os seus fornecedores de forma mais efetiva, ajudará no

sentido de chegarmos a um valor mais atrativo para a administração?

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
16:26:19

Sra Pregoeira, ja baixamos os precos com todos os nossos fornecedores ao maximo, apos
exaustivas rodadas de negociacao. Nao conseguiremos uma reducao a mais infelizmente.

Pregoeiro 16/11/2012
16:30:45

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Caros Senhores, então percebo que esta
decisão está no âmbito da própria empresa. Queremos avançar, queremos contratar, mas
não faremos desta forma em que ainda estamos vendo preços elevados para alguns itens.

Estou certa de que poderemos chegar tranquilamente a um valor próximo ao proposto.
Faça uma outra proposta mais reduzida para avaliarmos?

Pregoeiro 16/11/2012
16:33:26

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ?

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
16:36:06

Sra. Pregoeira, realmente precisamos e queremos fechar logo esta exaustiva negociacao.
Ja tivemos uma grande reducao e realmente essa sera a nossa oferta final. Veja que
houve muito boa vontade de nossa parte, mas estamos sendo contratados para uma

solucao integrada global e nao para fornecer apenas um item.

Pregoeiro 16/11/2012
16:37:53

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Caros Senhores, realmente exaustiva.
Esperávamos mais, contudo não posso encerrar esta etapa enquanto não satisfeito o

interesse da coisa pública.

Pregoeiro 16/11/2012
16:39:11

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - faça uma contraproposta. Terei toda a
paciência do mundo para esperar uma proposta menor. Fico no aguardo. Feche a

negociação. Baixe e concluiremos com rapidez.

Pregoeiro 16/11/2012
16:42:20

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Conceda mais 1% de desconto e teremos a
negociação encerrada!!!!!! 1% Senhores!

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
16:42:32

Sra. Pregoeira mantemos a nossa proposta que ja consideramos como final.
R$96.800.000.00

Pregoeiro 16/11/2012
16:42:35

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - 1%
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Pregoeiro 16/11/2012
16:42:48

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - a menos

Pregoeiro 16/11/2012
16:42:55

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - e fecharemos

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
16:45:32

Sra. Pregoeira, ja tivemos uma reducao de 16% sobre o valor inicial proposto, nao temos
como reduzir mais nada.

Pregoeiro 16/11/2012
16:45:55

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Acabamos de conceder um aumento da
negociação para 95.832.000,00. Isto é uma boa vontade desta Pregoeira em fechar esta

etapa. Agora, façam a parte de vocês e demonstrem uma vontade de encerrar esta
negociação. Será vantajoso para ambos!!!!!

Pregoeiro 16/11/2012
16:48:07

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - A licitação na modalidade pregão assegura,
em regra, uma economia de no mínimo 30% de economia, ou seja, uma redução do valor

estimado da licitação.

Pregoeiro 16/11/2012
16:48:18

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - 16% é pouco!

Pregoeiro 16/11/2012
16:51:26

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ?

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
16:55:27

Desculpe Sra. Pregoeira, mas mantemos a nossa proposta de R$96.800.000,00. Considero
essa reducao de 16% muito grande para uma empresa privada,e acredito que por se tratar

de uma contratacao tao tecnica nao seja baixa.

Pregoeiro 16/11/2012
17:01:00

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Seria uma contradição dizer o contrário,
para ser obvia. A técnica pertence às vossas senhorias, razão pela qual estão sendo
competidores nesta licitação. Este argumento é incabível para manter o preço nestes

patamares. Por favor, precisamos efetivamente reduzir os preços e sei que é possível e
estou aguardando um resultado. 1% a mais e fecharemos!!!!

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
17:04:48

Sra. Pregoeira apenas deixamos claro que nao achamos essa reducao baixa de 16%.
Voltamos a salientar que nao teremos como reduzir mais nenhum valor.

Pregoeiro 16/11/2012
17:06:27

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Faça uma contraproposta! 1% de redução é
possível!

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
17:08:40

Sra Pregoeira, ja fizemos todas as reducoes e contra propostas possiveis.

Pregoeiro 16/11/2012
17:12:18

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Então, Senhores, faça uma contra
proposta, sei que é possível. Apresente uma última redução. Se adequada, fecharemos.
Estou sendo bastante condescendente. Já aumentei meu limite e agora façam a parte de
vocês. Tenho certeza que é possível uma redução. Vamos para um último valor. Reduza!

Pregoeiro 16/11/2012
17:14:51

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Reflita. Vou tomar uma água. Faça o
mesmo e pondere. Volte para fecharmos esta negociação. Só um instante por favor...

enquanto isto pondere para fecharmos e contratarmos.

Pregoeiro 16/11/2012
17:19:56

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Então Senhores...ponderaram

Pregoeiro 16/11/2012
17:20:15

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ?

Pregoeiro 16/11/2012
17:22:45

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Então Senhores? Vamos continuar???

Pregoeiro 16/11/2012
17:25:31

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ?

Pregoeiro 16/11/2012
17:29:19

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Caros, que tal suspendermos esta
negociação, descansarmos durante o fim de semana e retornarmos revigorados para
retomarmos esta etapa? Para nós da SESGE isto não faz diferença, pois o que importa

neste momento é reduzir o preço. Sendo assim, estamos aguardando um ultimo
posicionamento de hoje.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
17:29:28

Sra. Pregoeira, da analise do desenvolvimento de todo o pregao, nao temos duvida que
ficou provado o empenho, esforco e determinacao de nossa empresa no sentido de realizar
todos os esforcos possiveis no sentido de viabilizar a presente contratacao. Propor algo que
sabemos ser impossivel de forncecer, seria no minimo, irresponsabilidade de nossa parte.

Pregoeiro 16/11/2012
17:30:56

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Caros, que tal suspendermos esta
negociação, descansarmos durante o fim de semana e retornarmos revigorados para
retomarmos esta etapa? Para nós da SESGE isto não faz diferença, pois o que importa

neste momento é reduzir o preço. Sendo assim, estamos aguardando um ultimo
posicionamento de hoje.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
17:31:35

Temos a plena consciencia e importancia da presente contratacao, tanto para nossa
empresa quanto para a administracao publica, e, portanto temos de ter a responsabilidade

de que aquilo que estamos propondo sera fornecido de acordo com os altos requisitos
tecnicos constantes no edital exigidos pela area operacional da SESGE.

Pregoeiro 16/11/2012
17:32:38

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Precisamos de redução! Preços Senhores!

Pregoeiro 16/11/2012
17:33:00

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Preços!

Pregoeiro 16/11/2012
17:33:06

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Redução

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
17:33:09

Assim, apelamos para a sensibilidade de Vossa senhoria no sentido de que a presente
etapa seja encerrada conforme nossa ultima proposta, para que possamos aproveitar o

tempo ja exiguo para a concretizacao do fornecimento.

Pregoeiro 16/11/2012
17:35:51

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Falta pouco. Mais próximos de fechar do
que adiarmos uma decisão que, a rigor, está nas suas mãos.



15/03/13 ComprasNet

www.comprasnet.gov.br 45/52

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
17:37:53

Sra. Pregoeira, essa responsabilildade nao pode ser considerada da nossa empresa, ja
fizemos todos os ajustes e reducoes possiveis. Portanto esse fechamento esta nas maos de

vossa senhoria.

Pregoeiro 16/11/2012
17:39:04

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Levando em consideração os seus e os
meus argumentos e considerando a boa vontade reciproca de fecharmos esta negociação,

ponderamos que o valor adequado para finalizar esta negociação - H O J E - é de R$
96.000.000,00 (noventa e seis milhões de reais). Do contrário, suspenderemos a

negociação e retomaremos na segunda feira voltando para o patamar...

Pregoeiro 16/11/2012
17:39:22

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - de R% 95.500.000,00 até então debatido.

Pregoeiro 16/11/2012
17:41:41

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - sendo assim, eis a nossa ultima mensagem
de hoje. Caso não transijam retomaremos a negociação no dia 19/11/2012 às 10:00 horas.
Estarei firme e renovada para estabelecermos uma negociação vantajosa e efetiva. Voltem
mais conscientes das vantagens desta contratação. Trata-se de um projeto único para nós

e PRA VOCÊS.

Pregoeiro 16/11/2012
17:42:16

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Darei 8 minutos para resposta!

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
17:43:13

Sra. Pregoeira, a decisao esta em suas maos. A nossa oferta final continua sendo a
mesma, ja reduzimos o que podiamos e o que nao podiamos.

Pregoeiro 16/11/2012
17:46:01

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Boa Tarde. Bom fim de semana. Esteja
logado e pronto para negociar no horário e dia constante deste chat. Atenciosamente a

pregoeira. Bom fim de semana.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
17:46:10

Sra. Pregoeira, prolongar essa negociacao nao ira reduzir os valores que oferecemos. E
impossivel conceder maiores descontos. Reeitero que a nossa proposta final e

r$96.800.000,00

Pregoeiro 16/11/2012
17:46:15

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Chat será fechado.

92.833.110/0001-
52

16/11/2012
17:47:26

Boa tarde e tenha um otimo fim de semana.

Pregoeiro 19/11/2012
10:02:25

Bom dia Srs. Licitantes. Retomamos mais uma rodada de negociações. Sejam todos muito
bem vindos!

Pregoeiro 19/11/2012
10:05:11

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Bom dia AEROMOT. Podemos retomar
nossa negociação? Esperamos que o fim de semana tenha sido suficientemente profícuo no
contato dos senhores com seus fornecedores e parceiros para que hoje possamos fechar

essa etapa com chave de ouro!

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
10:05:44

Bom dia Sra. Pregoeira

Pregoeiro 19/11/2012
10:06:52

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Tínhamos parado na proposta de R$
96.800.000,00. E tínhamos realizado a contra proposta de R$95.832.000,00, ou seja, 1% a

mais de desconto.

Pregoeiro 19/11/2012
10:07:51

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - E então?! Temos uma nova proposta?

Pregoeiro 19/11/2012
10:09:23

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Temos o objetivo de fecharmos esta
negociação hoje, para que nossa parceria tenha início e o nosso projeto, construído a

quatro mãos (Governo Federal e AEROMOT) comece a tomar corpo.

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
10:09:42

Sra. Pregoeira, como ja haviamos declarado na semana passada, continuamos com a
mesma proposta. Nao teremos como reduzir o valor dessa proposta final. Continuamos

com R$96.800.000,00. Este sera o nosso minimo valor.

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
10:11:35

Sra. Pregoeira, estamos com a mesma postura. Gostariamos de dar continuidade ao
projeto, visto que o tempo e curto e ainda teremos um grande caminho burocratico a ser

trilhado ate a assinatura do contrato.

Pregoeiro 19/11/2012
10:12:51

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores estamos solicitando uma redução
que gira em torno de R$ 968.000,00... por favor, diante de um projeto milionário, não nos

diga que essa redução não está dentro da margem negociável dos senhores.

Pregoeiro 19/11/2012
10:14:06

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Exatamente.. o tempo é curto. E ainda
temos que discutir R$ 968.000,00?!

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
10:14:33

Sra. Pregoeira, queremos realmente selar a parceria que sera muito importante para os 2
lados. Veja que ja tivemos um aumento de 2,5% no dolar que significa um aumento em

nossos custos direto. Infelizmente nao teremos como reduzir nenhum valor, pelo alto risco
envolvido. Ja reduzimos tudo o que podiamos e nao somente 968.000,00 solicitado pela

vossa senhoria

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
10:16:43

Sra Pregoeira, nossas margens ja chegaram no limite.

Pregoeiro 19/11/2012
10:19:31

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Um momento por favor senhores...

Pregoeiro 19/11/2012
10:24:53

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Srs. não sei se os senhores perceberam,
mas a área técnica concedeu aos arrematante os benefícios de ter uma aeronave a menos
a ser entregue no primeiro lote, bem como a dilatação do prazo de entrega para o primeiro

lote. Tudo isso para diminuir o risco do projeto e viabilizar uma zona de conforto maior
para os senhores.

Pregoeiro 19/11/2012
10:26:54

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Avaliem tal concessão. Observem que a
Administração está disposta a facilitar o desenvolvimento do trabalho dos senhores. Tudo

com o fim de conseguirmos a melhor contratação, a melhor execução do objeto, os
eventos mais seguros que o país já presenciou. Há um bem maior em jogo.

Pregoeiro 19/11/2012 Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Lamentamos profundamente que vossa
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10:30:49 senhoria não tenha valido do fim de semana para melhor refletir acerca dos preços cotados
até aqui. Sabemos e temos que observar que o objeto atenderá a uma grande quantidade
de helicopteros. Com certeza, os ganhos futuros com manutenção e prestação dos serviços

será demasiadamente vantajoso.

Pregoeiro 19/11/2012
10:31:15

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Vejam que os Senhores não querem
cooperar mais um pouco para que esta contratação saia. Lamentamos profundamente q

Pregoeiro 19/11/2012
10:31:58

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ...profundamente que essa empresa esteja
pensando simplesmente nesta contratação. Diminua seu lucro aqui para ganhar lá na

frente.

Pregoeiro 19/11/2012
10:32:42

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Queremos fechar mas já sabem em que
bases. Não poderei fechar esta negociação enquanto os preços estiverem nestes

patamares. Reduzam!

Pregoeiro 19/11/2012
10:33:32

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Argumentos que demonstram a
vantajosidade para essa empresa não faltam e os SENHORES SABEM DISSO!

Pregoeiro 19/11/2012
10:34:12

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Vamos Senhores, não resistam! Reduza o
preço e fecharemos!

Pregoeiro 19/11/2012
10:36:23

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Lembrem-se - e não precisaria lembrar -
serão no mínimo 30 helicópteros que serão mantidos. Uma quantidade tão expressiva de

serviços que serviria para manter ou se criar uma empresa.

Pregoeiro 19/11/2012
10:38:05

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Esta não é uma contratação simples e os
Senhores não podem tratar os preços como se estivessem tratando como uma contratação
do dia a dia dessa empresa. Vejam. Pensem. Reflitam. Não deixe para última hora aquilo
que vocês podem e devem fazer agora! Baixem o preço e fecharemos esta negociação.

Pregoeiro 19/11/2012
10:39:42

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ?

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
10:40:23

Sra Pregoeira nao temos duvida da importancia do projeto. O lado social sera muito
importante para o pais, e estarmos participando sera de grande visibilidade para a

empresa. Ja ponderamos todos os pontos e avaliamos todos os nossos custos, como
equipamentos, instalacao, treinamento, garantia full time. O preco ja se encontra reduzido

por todos esses fatores

Pregoeiro 19/11/2012
10:45:56

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ok. Sejamos práticos. Vamos aos R$
96.000.000,00 para finalizarmos essa etapa.

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
10:48:10

Sra. Pregoeira, ja estamos sendo praticos. Nao temos como reduzir alem do valor proposto
de R$96.800.000,00.

Pregoeiro 19/11/2012
10:52:53

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Façam um último esforço Senhores.
Precisamos otimizar nossos recursos sob pena de prejudicar outros projetos com o mesmo

fim. Sejamos parceiros e vamos por fim a esta etapa. R$ 96 milhões e fechamos nossa
negociação. Ambas as partes dar-se-ão por satisfeitas e teremos a segurança dos Grandes

Eventos garantida através desta parceria tão profícua.

Pregoeiro 19/11/2012
10:53:43

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Com uma empresa que fortalece seu CNPJ
com um atestado de capacidade técnica de visibilidade mundial!

Pregoeiro 19/11/2012
10:54:31

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - R$ 96 milhões senhores... E um nome para
ser visto em toda parte do mundo.

Pregoeiro 19/11/2012
10:55:44

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - R$ 96 milhões e sua consagração diante
das demais empresas do ramo.

Pregoeiro 19/11/2012
10:57:49

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - R$ 96 milhões... do RS para o mundo!

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
11:00:51

Sra. Pregoeira, ja estamos sendo parceiros e reduzimos drasticamente os nossos precos,
gostariamos de uma analise melhor por parte de vossa senhoria. O projeto possui um alto
valor, mas tambem um custo elevadissimo. Infelizmente manteremos a nossa proposta, ja

fizemos todo o esforco possivel.

Pregoeiro 19/11/2012
11:05:10

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Assim como essa empresa, a
Administração também já ponderou de todas as formas sobre esta contratação, e inclusive

aumentou o nosso limite de gastos em razão do objeto. Sabemos das suas limitações e
sabemos também das nossas. Sabemos que a desistência de proposta por vossa senhoria

não será possível, sem que haja penalidades decorrentes previstas em edital.

Pregoeiro 19/11/2012
11:12:43

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Por outro lado, precisamos contratar e
executar o nosso objeto. Não gostaríamos de repetir esta licitação, o que é perfeitamente
possível, caso não encontremos um denominador comum para este impasse. Com o preço

sugerido, aumentamos ainda mais o nosso limite. Estamos sendo flexiveis.

Pregoeiro 19/11/2012
11:14:10

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Reduza.

Pregoeiro 19/11/2012
11:16:56

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Então Senhores. Avançem!

Pregoeiro 19/11/2012
11:19:55

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ?

Pregoeiro 19/11/2012
11:22:32

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Então Senhores. Espero que a demora na
respostas seja algo ligado a reflexão sobre os cálculos.

Pregoeiro 19/11/2012
11:23:26

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Sem dúvidas, se precisarem de um tempo
para melhor refletir e reduzire os preços, podem dispor.

Pregoeiro 19/11/2012
11:29:28

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Então Senhores...Gostariam de concessão
de tempo para melhor refazer os preços?

Pregoeiro 19/11/2012 Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Favor, se manifestem!
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11:29:42

Pregoeiro 19/11/2012
11:33:59

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ?

Pregoeiro 19/11/2012
11:37:47

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores vamos lá.. precisamos de um
pronunciamento.

Pregoeiro 19/11/2012
11:42:24

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ?

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
11:53:34

Sra pregoeira, pedimos desculpas pela falta de retorno mas tivemos problemas de conexao
para acessar o site

Pregoeiro 19/11/2012
11:54:54

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ok. Então senhores... chegamos a um
denominador comum?

Pregoeiro 19/11/2012
11:55:15

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Podemos encerrar essa etapa em R$ 96
milhões?

Pregoeiro 19/11/2012
11:57:20

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Sinto que estamos convergindo para o
mesmo ponto. Precisamos apenas de um "sim" dos senhores.

Pregoeiro 19/11/2012
11:58:04

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Podemos finalizar esta etapa ainda antes
do almoço!

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
11:59:18

Sra. Pregoeira, estamos bem ABAIXO do valor de mercado, MUITO ABAIXO do valor de
REFERENCIA, abaixo do valor ganho na disputa e abaixo do valor da nossa proposta inicial.
Queremos selar a parceria, mas nao temos como reduzir mais. Falta apenas um pouco de

sensibilidade de vossa senhoria.

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
12:02:11

Sra. Pregoeira, nao desistimos de nossa proposta em nenhum momento. Mas nao somos
obrigados a ser contratados pelo valor imposto. Ja chegamos ao nosso limite e cabe

apenas a vossa senhoria aceitar.

Pregoeiro 19/11/2012
12:03:21

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Acredite. Estamos tendo toda a
sensibilidade possível para o caso. Mas mesmo assim, temos que preservar ao máximo os
créditos orçamentários disponíveis, haja vista outros projetos considerados prioritários por
esta Administração, assim como este. Mas os impactos financeiros com os valores até aqui

propostos, poderá inviabilizar outros projetos em curso.

Pregoeiro 19/11/2012
12:05:14

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Estamos no horário de almoço. Vamos
refletir mais um pouco? Façamos o seguinte: Vossa Senhoria reduz um pouco e nós

subiremos o nosso limite. Assim, MAIS UMA VEZ, estaremos indo ao encontro da
contratação pretendida. Vantagens para ambos! Lembre-se!

Pregoeiro 19/11/2012
12:05:39

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - às 14:00 horas nós retomaremos esta
negociação. Até lá!

Pregoeiro 19/11/2012
12:05:55

às 14:00 horas nós retomaremos esta negociação. Até lá

Pregoeiro 19/11/2012
14:01:37

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores... estamos de volta!

Pregoeiro 19/11/2012
14:02:10

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Temos uma contra proposta?!

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
14:06:44

Boa tarde Sra. Pregoeira, manteremos a nossa proposta de R$96.800.000,00. Ja usamos
todos os nossos argumentos e vamos ser objetivos.

Pregoeiro 19/11/2012
14:08:00

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - R$ 96.500.000,00 e fechamos.

Pregoeiro 19/11/2012
14:16:04

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Vamos senhores... vamos evoluir de fase!

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
14:17:22

Sra. Pregoeira estavamos desabilitados, infelizmente estamos no nosso limite. Nao temos
como reduzir mais. Manteremos a proposta.

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
14:19:21

#Desabilitados no sistema para resposta#

Pregoeiro 19/11/2012
14:20:56

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Um momento por favor...

Pregoeiro 19/11/2012
14:33:07

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ok, senhores. Fechamos esta negociação
um tanto quanto insatisfeitos, uma vez que pretendíamos uma economia um pouco mais
significativa para a Administração. Passaremos agora a uma análise minuciosa a respeito
da documentação de habilitação. Fiquem atentos às informações solicitadas através deste

chat.

Pregoeiro 19/11/2012
14:35:41

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Aguardamos o envio da proposta final da
empresa. A partir de agora já estão convocados para no prazo de 1 (uma) hora nos
encaminhar a proposta final no valor de R$ 96.800.000,00, de acordo com a planilha

encaminhada em anexo ao edital do certame.

Sistema 19/11/2012
14:36:06

Senhor fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
14:36:48

Ok Sra. Pregoeira, agradecemos. Salientamos que sera uma otima parceria e que toda
Comissao ficara bem satisfeita com a contratacao.

Pregoeiro 19/11/2012
15:40:14

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores estamos no aguardo da proposta
final.

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
15:40:33

Sra. Pregoeira, Estamos com dificuldade em imprimir a proposta. A mesma esta dando
erro de formatacao e nao aparece o somatorio de 1 item. Podemos manda-la assim

mesmo? Ela esta bloqueada para alteracao. O que sugere?

Pregoeiro 19/11/2012
15:42:02

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Os valores unitários estão legíveis??



15/03/13 ComprasNet

www.comprasnet.gov.br 48/52

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
15:42:24

Especificamente no item 17

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
15:42:45

Os valores unitarios estao legiveis

Pregoeiro 19/11/2012
15:44:46

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Encaminhem o arquivo em .xls mesmo... e
aguardem, caso façamos mais alguma solicitação...

Sistema 19/11/2012
15:48:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 19/11/2012
15:55:13

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ok senhores. Agora encaminhem a
proposta assinada ainda que com problemas na formatação... Informaremos se faremos

mais alguma solicitação.

Sistema 19/11/2012
15:55:29

Senhor fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 19/11/2012
15:58:21

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 19/11/2012
16:22:37

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Peço que aguardem senhores. Entraremos
em reunião com a área técnica para avaliação dos documentos enviados.

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
16:23:48

Ok Sra Pregoeira, estaremos no aguardo.

Pregoeiro 19/11/2012
16:27:51

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores, no arquivo .xls vão à aba
revisão. Cliquem no item DESPROTEGER PLANILHA. Dessa maneira os senhores poderam

mover a largura da coluna para que os números apareçam sem perder a formatação.
Contudo só alterem tal dado para não perdermos as fórmulas para cálculo dos valores das

demais abas da planilha. Então os senhores imprimem e nos enviam assinada.

92.833.110/0001-
52

19/11/2012
16:37:04

Ok Sra. Pregoeira, estamos providenciando. Obrigado

Sistema 19/11/2012
16:41:16

Senhor fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 19/11/2012
17:03:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 19/11/2012
18:25:45

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores ao verificar a documentação da
empresa verificamos a existência de débitos trabalhistas da empresa em aberto.

Solicitamos que caso haja a comprovação de regularização do débitos nos enviem. A
certidão foi expedida na data de hoje.

Pregoeiro 19/11/2012
18:27:01

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Amanha retomaremos a sessão para elidir
as arestas que restam quanto ao fato mencionado. Desde já, informamos que esta

Pregoeira diligenciará em paralelo a situação trabalhista da empresa.

Pregoeiro 19/11/2012
18:27:22

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Retornamos amanhã, às 9:00hs.

Pregoeiro 19/11/2012
18:27:32

Boa noite a todos.

Pregoeiro 20/11/2012
09:01:27

Bom dia Senhores licitantes. Estamos de volta ao nosso pregão para aquisição de sistemas
imageadores aerotransportados.

Pregoeiro 20/11/2012
09:05:12

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ontem finalizamos a sessão com a
solicitação de diligência à vossa empresa acerca da certidão positiva da Justiça do

Trabalho. Verificamos os débitos garantidos, contudo verificamos também a existência de
processos onde não havia qualquer informação a respeito da situação atual.

Pregoeiro 20/11/2012
09:06:06

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Portanto solicitamos aos senhores que caso
tenha havido, de alguma forma legal, a garantia da satisfação trabalhista, que nos envie a

comprovação da mesma para ser acostada aos autos.

92.833.110/0001-
52

20/11/2012
09:10:19

Bom dia Sra. Pregoeira

Pregoeiro 20/11/2012
09:16:13

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Então senhores. O que a empresa tem a
informar acerca da incosistência encontrada?

92.833.110/0001-
52

20/11/2012
09:16:44

Sra. Pregoeira, estamos solicitando ao nosso juridico a documentacao solicitada. Contudo
para fins de verificação favor consultar a certidao ja entregue e vigente, de acordo com o

site http://www.tst.jus.br/certidao).

Pregoeiro 20/11/2012
09:19:09

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Sim, a certidão que os senhores nos enviou
está válida, contudo não reflete a situação mais atualizada da empresa. Estamos

aguardando o retorno do setor jurídico dos senhores.

92.833.110/0001-
52

20/11/2012
09:21:43

Ok Sra. Pregoeira, estamos juntando a documentacao e ja lhe enviamos. Favor
disponibilizar no site para os anexos.

Sistema 20/11/2012
09:30:21

Senhor fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 20/11/2012
09:46:40

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 20/11/2012
10:26:46

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Sr. licitante, favor informar os órgãos em
que o vossa senhoria possui contratos vigentes.

92.833.110/0001-
52

20/11/2012
10:28:07

Sra. Pregoeira, segue a relacao:

92.833.110/0001-
52

20/11/2012
10:29:36

Receita Federal do Brasil Policia Militar de Minas Gerais Secretaria do estado de defesa
Social de Peranmbuco

92.833.110/0001- 20/11/2012 Vossa Senhoria gostaria de maiores informacoes sobre os contratos?



15/03/13 ComprasNet

www.comprasnet.gov.br 49/52

52 10:30:15

92.833.110/0001-
52

20/11/2012
10:30:44

1 - Receita Federal do Brasil 2 - Policia Militar de Minas Gerais 3 - Secretaria do estado de
defesa Social de Peranmbuco

92.833.110/0001-
52

20/11/2012
10:33:48

4 - CEMIG Companhia Energetica de Minas Gerais

Pregoeiro 20/11/2012
10:35:41

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ok. Obrigada pelas informações. Peço que
aguardem a manifestação desta pregoeira que está reunida com a equipe de apoio para

análise da documentação e informações encaminhadas.

Pregoeiro 20/11/2012
11:05:42

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Gostaríamos do ano e número dos
contratos firmados com os referidos órgãos.

92.833.110/0001-
52

20/11/2012
11:11:59

Ok Sra. Pregoeira, estamos providenciando.

92.833.110/0001-
52

20/11/2012
11:15:55

1 - Receita Federal do Brasil - CONTRATO SRRF/09 N 08/2012

92.833.110/0001-
52

20/11/2012
11:17:37

2 - Secretaria de defesa social de Pernambuco - CONTRATO 056/2012

92.833.110/0001-
52

20/11/2012
11:19:05

3 - Policia Militar de Minas Gerais - CONTRATO N.º 60/2012

92.833.110/0001-
52

20/11/2012
11:19:48

Segue Contatos:

92.833.110/0001-
52

20/11/2012
11:21:35

1 - Receita Federal - Jose Ricardo 041 - 91152727

92.833.110/0001-
52

20/11/2012
11:22:33

2 - Secretaria de defesa social de Pernambuco - Capitao Bandeira - 081 94883368

92.833.110/0001-
52

20/11/2012
11:23:46

3 - Policia Militar de Minas Gerais - Capitao Eduardo - 031 98772638

Pregoeiro 20/11/2012
12:02:05

Senhores estamos fazendo um intervalo para almoço. Às 14hs retornamos.

Pregoeiro 20/11/2012
14:54:58

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhor licitante, diligenciamos a respeito
da Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas emitida na data de ontem junto ao TST.

Cumpre informar que no TRT 4ª Região foi constatado a nomeação de bens à penhora,
porém não obtivemos sucesso na consulta ao TRT 2ª Região.

Pregoeiro 20/11/2012
14:58:03

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Portanto, informamos que a empresa
AEROMOT S.A tem a partir do envio desta mensagem, até as 15hs de amanhã para nos

enviar, através do anexo do sistema, comprovantes dos depósitos judiciais para a
satisfação do crédito trabalhista em questão ou cópia da decisão judicial que suspendeu

sua exigibilidade...

Pregoeiro 20/11/2012
14:59:17

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ...bem como uma nova CNDT, ainda que
positiva com efeito negativa, para os débitos atualmente vigentes e apontados na certidão

emitida pelo TST em data atual.

Pregoeiro 20/11/2012
15:00:32

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Informamos que o não cumprimento da
diligência, infelizmente, implicará na inabilitação da empresa para o presente certame.

Pregoeiro 20/11/2012
15:02:49

Lembramos às demais empresas interessadas que, em caso de inabilitação da empresa
AEROMOT S.A, as demais empresas convocadas, passarão pelo mesmo processo negocial,
onde o valor inicial de negociação será o de R$ 96.800.000,00 (noventa e seis milhões e

oitocentos mil reais).

Pregoeiro 20/11/2012
15:03:07

Desde já, informamos que o patamar inicial de negociação será o valor ofertado pela
empresa 1ª colocada.

Pregoeiro 20/11/2012
15:17:17

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Informamos à empresa que a
Administração tem total interesse na contratação e execução do objeto em tela, tendo em

vista a sua destinação. Contudo, é dever desta pregoeira cercar-se de toda segurança para
garantir uma contratação lisa e proba.

Pregoeiro 20/11/2012
15:19:25

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Voltaremos amanhã, às 15hs, para receber
as medidas saneadoras adotadas pela empresa. Desde já, a empresa está convocada no

sistema para enviar a qualquer momento a documentação que julgar pertinente.

Sistema 20/11/2012
15:19:34

Senhor fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

92.833.110/0001-
52

20/11/2012
15:28:28

Ok Sra Pregoeira, estaremos enviando a documentacao ate o horario combinado de
amanha.

Pregoeiro 21/11/2012
14:41:44

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Boa tarde senhores! Estamos de volta e já
aguardamos as providências solicitadas dentro dos próximos 20 minutos.

92.833.110/0001-
52

21/11/2012
14:44:14

Boa tarde Sra Pregoeira, ja estamos zipando os arquivos e enviando.

Pregoeiro 21/11/2012
14:46:39

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ok. Aguardamos

Pregoeiro 21/11/2012
14:52:35

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ok. Aguardamos

Pregoeiro 21/11/2012
14:52:35

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ok. Aguardamos

Sistema 21/11/2012
14:57:59

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

92.833.110/0001-
52

21/11/2012
14:58:49

Prezada Sra. Pregoeira, gostariamos de mais um anexo, favor disponibilizar no site.
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Pregoeiro 21/11/2012
15:06:13

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - ok

Sistema 21/11/2012
15:06:19

Senhor fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 21/11/2012
15:11:03

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

92.833.110/0001-
52

21/11/2012
15:12:55

Sra. Pregoeira, favor disponibilizar mais um anexo.

92.833.110/0001-
52

21/11/2012
15:13:36

Sra. Sera o ultimo da certidao.

92.833.110/0001-
52

21/11/2012
15:14:10

Sra. Pregoeira sera o ultimo anexo.

Sistema 21/11/2012
15:19:36

Senhor fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 21/11/2012
15:21:57

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 21/11/2012
15:24:44

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Muito bem senhores. A documentação foi
recebida. Solicitamos que aguardem o pronunciamento desta pregoeira.

92.833.110/0001-
52

21/11/2012
15:25:44

Ok Sra. Pregoeira, estamos no aguardo.

Pregoeiro 21/11/2012
15:46:18

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores, por favor nos encaminhem uma
nova certidão de regularidade do FGTS. Quanto tempo os senhores precisam para nos

enviar o arquivo?

Sistema 21/11/2012
15:50:29

Senhor fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF: 92.833.110/0001-
52, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 21/11/2012
15:52:35

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores, por favor nos encaminhem uma
nova certidão de regularidade do FGTS. Quanto tempo os senhores precisam para nos

enviar o arquivo?

Pregoeiro 21/11/2012
15:52:35

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores, por favor nos encaminhem uma
nova certidão de regularidade do FGTS. Quanto tempo os senhores precisam para nos

enviar o arquivo?

92.833.110/0001-
52

21/11/2012
15:52:50

Sra. Pregoeira, como a referida venceu ontem ja estamos solicitando a mesma para o
nosso setor contabil.

Pregoeiro 21/11/2012
16:03:51

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ok. Estamos aguardamos uma nova
certidão ou o documento que comprove o processo de regularização da empresa.

Pregoeiro 21/11/2012
16:24:51

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores em quanto tempo teremos a
resposta??

92.833.110/0001-
52

21/11/2012
16:27:53

Sra. Pregoeira, conforme nosso setor contabil informou precisaremos de 30 a 45 minutos
para a liberacao da certidao no site da caixa economica federal, caso contrario enviaremos

a compravacao de quitacao dos debitos referentes a certidao do FGTS.

Pregoeiro 21/11/2012
16:31:48

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhores aguardaremos a certidão até as
17hs e 30 min. Caso esta esteja disponível antes do estabelecido, nos envie. Caso

contrário, nos encaminhem os comprovantes. Os senhores estão convocados desde já.

Sistema 21/11/2012
16:38:21

Senhor Pregoeiro, o fornecedor AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A., CNPJ/CPF:
92.833.110/0001-52, enviou o anexo para o grupo G1.

92.833.110/0001-
52

21/11/2012
16:38:36

Sra. Pregoeira, certidao enviada.

Pregoeiro 21/11/2012
17:03:49

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Ok. Após análise da documentação da
empresa e dos quesitos técnicos solicitados em edital, habilitamos a empresa no certame.

Abriremos agora o prazo de intenção recursal para os demais licitantes.

Pregoeiro 21/11/2012
17:04:05

Após análise da documentação da empresa e dos quesitos técnicos solicitados em edital,
habilitamos a empresa no certame. Abriremos agora o prazo de intenção recursal para os

demais licitantes.

Pregoeiro 21/11/2012
17:04:41

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Obrigada pela colaboração.

Sistema 21/11/2012
17:05:06

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
ítens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado na aceitação´.

Pregoeiro 21/11/2012
17:06:13

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/11/2012 às 17:30:00.

92.833.110/0001-
52

21/11/2012
17:11:15

Obrigado Sra. Pregoeira e comissao. Continuamos a disposicao para quaisquer
esclarecimentos.

Pregoeiro 21/11/2012
17:31:49

Para AEROMOT-AERONAVES E MOTORES S.A. - Senhor licitante, lembramos que de acordo
com a cláusula 8.5 do edital, os senhores possuem 48 horas para nos enviar os

documentos originais apresentados a esta pregoeira quando da fase de habilitação.

92.833.110/0001-
52

21/11/2012
17:37:39

Ok. Sra. Pregoeira ja estamos com a documentacao preparada para ser entregue de
acordo com a clausula 8.5 do edital.

Pregoeiro 21/11/2012
17:42:48

Os interessados que registraram intenção recursal possuem até a data de 26 de novembro
de 2012 para apresentar seus recursos a esta pregoeira e comissão. À empresa AEROMOT
- AERONAVES E MOTORES S.A, o prazo passa a contar a partir do dia 27, tendo a empresa

até o dia 29 de novembro de 2012 para apresentar suas contra-razões.

Pregoeiro 21/11/2012
17:44:53

Esta Secretaria, a contar do dia 29 de novembro, terá até o dia 6 de dezembro para julgar
os recursos e contra-razões apresentados.
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Pregoeiro 21/11/2012
18:04:28

Esta Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos fica muito satisfeita
com a participação de todos. Iremos suspender a sessão aguardando a entrega dos

memoriais recursais, contudo, diariamente estaremos conectados, a fim de que possamos
otimizar o tempo, caso o envio dos documentos seja feito antes da data limite.

Pregoeiro 21/11/2012
18:04:48

Boa noite a todos.

Pregoeiro 22/11/2012
15:16:19

Boa tarde senhores licitantes. Informamos que estamos aguardando os recursos da
empresas que manifestaram intenção recursal. Os senhores deverão disponibilizar os

mesmos através de funcionalidade do sistema comprasnet, bem como nos encaminhar
através de e-mail, no endereço constante no edital para contatos.

Pregoeiro 22/11/2012
15:20:57

O prazo que iniciou-se hoje poderá ser otimizado, sendo assim, assim que tivermos acesso
aos recursos, abriremos o prazo de contra-razões da empresa AEROMOT que terá até 3

dias úteis para apresentar suas razões.

Pregoeiro 23/11/2012
11:19:24

Bom dia Senhores. Estamos reforçando a lembrança quanto ao prazo que os senhores
dispõem para enviar seus recursos e devidas contra-razões.

Pregoeiro 23/11/2012
11:21:42

Caso os senhores enfrentem alguma dificuldade em anexar seus arquivos, nos comunique
e enviem por meio de e-mail para licitacao.sesge@mj.gov.br com cópia para

imageamento.sesge@mj.gov.br.

 

Eventos do Pregão

Evento Data/Hora Observações

Suspensão
Administrativa

14/11/2012
19:28:20

Previsão de Reabertura: 16/11/2012 09:00:00.  Motivo: Tendo em vista o encerramento do
expediente e em consequência do feriado do dia 15 de novembro de 2012. A sessão será
retomada no próximo dia útil.

Reativado
16/11/2012
10:16:16

Suspensão
Administrativa

16/11/2012
17:47:57

Previsão de Reabertura: 19/11/2012 10:00:00.  Motivo: Preços em negociação.

Reativado
19/11/2012
10:00:37

Suspensão
Administrativa

19/11/2012
18:28:28

Previsão de Reabertura: 20/11/2012 09:00:00.  Motivo: Suspensão para diligência quanto à
documentação de habilitação da empresa arrematante.

Reativado
20/11/2012
09:00:05

Suspensão
Administrativa

20/11/2012
15:21:43

Previsão de Reabertura: 21/11/2012 14:00:00.  Motivo: Suspensão para realização de
diligências.

Reativado
21/11/2012
14:04:36

Abertura de Prazo
21/11/2012
17:05:06

Abertura de prazo para intenção de recurso

Informado
Fechamento de

Prazo

21/11/2012
17:06:13

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/11/2012 às 17:30:00.

Suspensão
Administrativa

21/11/2012
18:06:05

Previsão de Reabertura: 22/11/2012 15:00:00.  Motivo: Suspendemos a sessão para o prazo de
interposição de recursos.

Reativado
22/11/2012
15:00:29

Data limite para registro de recurso: 28/11/2012.
Data limite para registro de contra-razão: 03/12/2012.
Data limite para registro de decisão: 10/12/2012.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:48 horas do dia 23 de novembro de 2012, cuja ata foi lavrada e
assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 

ISIS CAROLINE NASCIMENTO DE MEDEIROS 
Pregoeiro Oficial

MILTON LANCA MACEDO
Equipe de Apoio

GUILHERME GOMES DE ARAUJO
Equipe de Apoio



15/03/13 ComprasNet

www.comprasnet.gov.br 52/52

ANDREIA SILVA ARAUJO
Equipe de Apoio

 

 

Voltar   

javascript:self.print()
http://www.comprasnet.gov.br/livre/Pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=200248&&uasg=200248&numprp=92012&Seq=1&f_lstSrp=N&f_Uf=&f_numPrp=92012&f_coduasg=&f_tpPregao=E&f_lstICMS=T&f_dtAberturaIni=&f_dtAberturaFim=#top

