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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2012 

(Processo Administrativo n.°08131.001299/2012-88) 

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que a SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE 

SEGURANÇA PARA GRANDES EVENTOS, por meio da Diretoria de Logística, sediada no SPO, Área 5, Quadra 

3, Bloco F, térreo, CEP 70.610-200, Brasília/DF, realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma 

ELETRÔNICA, do tipo menor preço, e critério de julgamento pelo menor preço global, para a aquisição 

de sistemas imageadores aerotransportados, através de pessoa jurídica homologada pela Agência 

Nacional de Aviação Civil – ANAC, conforme especificações contidas no Termo de Referência - Anexo I 

deste Edital, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 

2005, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 

14 de dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de 

setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 

estabelecidas neste Edital.  

Integram este Edital, além das condições específicas os seguintes documentos: 

Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA 

Anexo II – MINUTA DO CONTRATO 

Anexo III – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

O Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2012 – SESGE/MJ e seus anexos compõem-se de 02 arquivos, 

fornecidos em conjunto compactados (zip) no arquivo Edital_Pregão_Eletrônico_nº_09/2012_SESGE/MJ: 

Nome do Arquivo Tipo Conteúdo do Arquivo 

Edital do Pregão Eletrônico nº 09/2012 – SESGE/MJ pdf 

Edital 

Anexo I – Termo de Referência 

Anexo II – Minuta de Contrato 

Anexo III - Modelo de Proposta de Preços xls Anexo III – Modelo de Proposta de Preços 

1. ENVIO DAS PROPOSTAS 

1.1. O encaminhamento das propostas terá início com a divulgação do aviso de Edital no sítio 

www.comprasnet.gov.br, até as 15h00 do dia 13/11/2012, hora e data para a abertura da sessão, 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

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

horário de Brasília – DF. 

 

2. DO OBJETO 

2.1. 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;  
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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 – deste 

edital. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 

dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet, 

no sítio www.comprasnet.gov.br, com a solicitação de login e senha pelo interessado. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 

representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 

a este Pregão. 

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer 

transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao 

órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de 

uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do 

sistema para imediato bloqueio de acesso. 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO 

4.1. Poderão participar deste Pregão entidades empresariais cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º do artigo 8º da Instrução 

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11.10.10. 

4.2. Não poderão participar desta licitação: 

I. Entidades empresariais proibidas de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na 

forma da legislação vigente; 

II. Entidades empresariais declaradas suspensas de participar de licitações e impedidas de contratar 

com o órgão ou a entidade responsável por esta licitação, conforme art. 87, inciso III, da Lei nº 

8.666, de 1993; 

III. Entidades empresariais estrangeiras que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

IV.Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

V.Entidades empresariais que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, 

concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação; 

4.3. Será permitida a participação entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio, sejam 

controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, condicionada ao cumprimento do previsto no art. 33 

da Lei nº 8.666/93 e art 17 e seus incisos do Decreto nº 3.555/2000, abaixo elencadas: 

4.3.1. Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito 

pelos consorciados; 
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4.3.2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às condições de 

liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 

4.3.3. Apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 da Lei 8.666/93, por parte de cada 

consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de 

cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos valores de 

cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, podendo a Administração 

estabelecer, para o consórcio, um acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para 

licitante individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua totalidade, por 

micro e pequenas empresas assim definidas em lei; 

4.3.4. Impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, através de mais 

de um consórcio ou isoladamente; 

4.3.5. Responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase 

de licitação quanto na de execução do contrato; 

4.3.6.  No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, obrigatoriamente, à 

empresa brasileira, observado o disposto no subitem 4.3.2; 

4.3.7. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a 

constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no subitem 4.3.1; 

4.3.8. Toda a documentação exigida às empresas brasileiras será de igual forma exigida da empresa 

estrangeira, ainda que em consórcio, devendo esta, diante da inexistência de documentos 

equivalentes aos solicitados no país de origem, deverão apresentar declaração de tal fato, emitida 

por instituição de direito público, devidamente autenticada pela autoridade consular brasileira do 

país de origem e traduzidas por tradutor juramentado, conforme §4º do art.32 da Lei nº 8.666/93 

em sua redação atual. 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 

próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

4.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

4.4.2. A assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 

tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 

empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa; 

4.4.3. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos, bem como 

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no Edital; 

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

de declarar ocorrências posteriores; 

4.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos 

do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

4.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

 

5. DO ENVIO DA PROPOSTA 

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta, em moeda brasileira, por meio do sistema eletrônico 

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

a fase de recebimento de propostas. 

5.2. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no 
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sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.  

5.3. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública 

do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

5.5. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 

seguintes campos: 

a) Valor unitário e total do item; 

b) Marca; 

c) Fabricante;  

d) Descrição detalhada do objeto: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou 

de garantia; 

e) Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o fornecedor registrado.  

f) Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 

trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no 

fornecimento dos bens. 

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

apresentação. 

 

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES 

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

data, horário e local indicados neste Edital. 

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

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

não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com valor superior ao 

preço máximo fixado, ou que apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele 

que não venha a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os 

custos são coerentes com os de mercado. 

6.2.1. Os valores máximos admitidos por item são os Valores de Referência estabelecidos em 

pesquisa de preços com empresas do ramo: 

Item Descrição Quantidade Valor Referência 

1 Sensor infravermelho e eletro-óptico. 12 R$ 3.693.392,48 

2 Monitor de Vídeo Aeronáutico no posto dianteiro. 30 R$ 121.189,46 

3 Monitor de Vídeo Aeronáutico no posto traseiro. 12 R$ 130.778,99 

4 
Sistema de mapas móveis (moving map), com realidade 

aumentada, e respectivos componentes e acessórios. 
12 R$ 781.885,38 

5 Sistema de Transmissão de Vídeo Digital SD/HD. 15 R$ 713.215,66 

6 
Gravador de áudio e vídeo de alta definição e respectivos 

componentes e acessórios. 
12 R$ 118.109,14 

7 
Console de operador do sistema e respectivos componentes e 

acessórios. 
12 R$ 144.378,87 
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Item Descrição Quantidade Valor Referência 

8 
Fornecimento e instalação de Sistema de Recepção de Vídeo 

e Áudio Fixo em solo. 
12 R$ 718.752,73 

9 
Fornecimento e instalação de Sistema de Recepção de Vídeo 

e Áudio Móvel em solo. 
12 R$ 528.391,20 

10 
Instalação de provisões, integração, configuração de todos os 

equipamentos em aeronave modelo AS 350BA. 
1 R$ 817.992,42 

11 
Instalação de provisões, integração, configuração de todos os 

equipamentos em aeronave modelo AS 350B2. 
20 R$ 749.725,92 

12 
Instalação de provisões, integração, configuração de todos os 

equipamentos em aeronave modelo AS 350B3. 
1 R$ 807.829,92 

13 
Instalação de provisões, integração, configuração de todos os 

equipamentos em aeronave modelo AS 350B3+. 
3 R$ 822.392,42 

14 

Instalação de provisões, integração, configuração de todos os 

equipamentos em aeronave modelo AS 350B3e, conforme 

especificado na Tabela 1 do Termo de Referência. 

1 R$ 822.392,42 

15 
Instalação de provisões, integração, configuração de todos os 

equipamentos em aeronave modelo EC 130B4. 
2 R$ 846.163,42 

16 
Instalação de provisões, integração, configuração de todos os 

equipamentos em aeronave modelo HB 350B. 
2 R$ 815.742,42 

17 

Instalação de provisões, integração, configuração do sistema 

de transmissão de vídeo e áudio em aeronaves modelo AS 

350B2. 

3 R$ 630.600,92 

18 

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. 

12 R$ 78.948,74 

19 

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. 

12 R$ 29.141,40 

Valor total máximo admissível 114.144.790,58 

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o Pregoeiro e os 

licitantes. 

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

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

registro. 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total; 
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6.5.2. O lance, bem como a proposta final de preço, deverão ser feitos em moeda brasileira. 

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

sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

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

sistema.  

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

recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

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

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

6.10. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será suspensa e terá 

reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes. 

6.11. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O sistema 

eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de 

tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema, findo o qual será 

automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.12. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de 

desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de 

ordenação das propostas. 

6.13. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, 

do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas, 

empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas participantes, procedendo à comparação com os 

valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, 

para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto 

nº 6.204, de 2007. 

6.14. Nessas condições, as propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades 

cooperativas que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de 

menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

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

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 

(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

6.16. Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa melhor classificada 

desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes 

microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa que se encontrem naquele intervalo 

de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo 

estabelecido no subitem anterior. 

6.17. Caso não se ofertem lances e sejam identificadas propostas de preços idênticos de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa empatadas na faixa de até 5% 

(cinco por cento) sobre o valor cotado pela primeira colocada, e permanecendo o empate até o 

encerramento do item, o sistema fará sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e 

convocando automaticamente o vencedor para o encaminhamento da oferta final de desempate. 

6.18. Havendo êxito no procedimento de desempate, o sistema disponibilizará a nova classificação de 

fornecedores para fins de aceitação do valor ofertado. Não havendo êxito, ou tendo sido a melhor 

oferta inicial apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa, ou 

ainda não existindo microempresa, empresa de pequeno porte e sociedade cooperativa participante, 
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prevalecerá a classificação inicial. 

6.19. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no artigo 3º, § 

2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens: 

6.19.1. Produzidos no País; 

6.19.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 

6.19.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País. 

6.20. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para o qual os 

licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo. 

 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a 

proposta classificada em primeiro lugar para fim de aceitação:  

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor com valor superior ao preço máximo fixado, 

ou que apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que não venha a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos são coerentes com 

os de mercado. 

7.2.1. Os valores máximos admitidos por item são os Valores de Referência estabelecidos em 

pesquisa de preços com empresas do ramo (ver item 6.2.1 deste Edital). 

7.3. O Pregoeiro convocará o licitante para enviar sua proposta de preços conforme modelo do Anexo 

III deste Edital, e poderá convocar outros documentos digitais, por meio de funcionalidade disponível 

no sistema (“enviar anexo”), estabelecendo no “chat” prazo razoável para tanto, sob pena de não 

aceitação da proposta.  

7.3.1. Na proposta de preços enviada será verificada a observância aos valores máximos 

admitidos referidos no item 6.2.1. 

7.3.1.1. Caso o valor de algum dos itens seja superior ao estabelecido no item 6.2.1, será 

oportunizada a correção da proposta de preços para adequação a exigência editalícias. 

7.3.1.2. Não atendida a correção solicitada, a proposta não será aceita. 

7.4. Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou 

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

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

horário para a continuidade da mesma. 

7.6. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 

apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 

negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

7.6.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

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

licitantes. 

7.7. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, haverá nova 

verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

7.8. Nos itens em que for admitido oferecer quantitativos inferiores, se a proposta do licitante 

vencedor não atender ao quantitativo total estimado para a contratação, respeitada a ordem de 



 

Edital 09/2012 – Sistema Imageador Aerotransportado 8 

classificação, poderão ser convocados tantos quantos forem necessários para alcançar o total estimado, 

observado o preço da proposta vencedora. 

8. DA HABILITAÇÃO  

8.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, em relação à 

habilitação jurídica, à regularidade fiscal e, conforme o caso, à qualificação econômica financeira, 

conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43 da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 

11.10.2010. 

8.1.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de certidões, especialmente 

quando o licitante esteja com alguma documentação vencida junto ao SICAF. 

8.1.2.  Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente através do sítio 

oficial, o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 1 (uma) hora, documento válido que 

comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de inabilitação, ressalvado o 

disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das microempresas, empresas de pequeno 

porte e das sociedades cooperativas, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

8.2. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, 

deverão apresentar a seguinte documentação relativa à Habilitação Jurídica e à Regularidade Fiscal, 

nas condições seguintes: 

8.2.1. Habilitação jurídica: 

8.1.1.1. No caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis; 

8.1.1.2. Em se tratando de sociedades comerciais, contrato social ou estatuto em vigor, 

devidamente registrado, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de 

eleição de seus administradores; 

8.1.1.3. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

8.1.1.4. Inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso de 

sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

8.1.1.5. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a 

ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 

107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

8.1.1.6. Decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País; 

8.2.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

8.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

8.2.2.2. Prova de quitação de débitos junto ao Governo Federal – CADIN; 

8.2.2.3. Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta, emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quanto aos 

demais tributos federais e à Divida Ativa da União, por elas administrados, conforme art. 1º, 

inciso I, do Decreto nº 6.106/07); 

8.2.2.4. Prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS); 

8.2.2.5. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.2.2.6. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

8.2.2.7. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

8.2.2.8.  Prova de regularidade com a Justiça do Trabalho através de Certidão Negativa de 
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Débitos Trabalhistas emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho através do link 

http://www.tst.gov.br/certidao; 

8.2.2.8.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de 

declaração da Fazenda Estadual do domicílio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, 

na forma da lei;  

8.2.2.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa, empresa de pequeno 

porte, ou sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – 

SICAF no nível da Qualificação Econômico-Financeira, conforme Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, 

de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação: 

8.3.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica; 

8.3.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

8.3.3. No caso de bens para pronta entrega, não será exigido da microempresa, empresa de 

pequeno porte, nem da sociedade cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, a 

apresentação de balanço patrimonial do último exercício financeiro. (Art. 3º do Decreto nº 6.204, 

de 5 de setembro de 2007); 

8.3.4. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de 

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

8.3.5.  Comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção de 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 

aplicação das fórmulas: 

PNCPC

ARLPAC
LG






      PNCPC

AT
SG




 PC

AC
LC 

 
Onde: 

AC = Ativo Circulante 
ARLP = Ativo Realizável a Longo Prazo 
AT = Ativo Total 
PC = Passivo Circulante 
PNC = Passivo Não Circulante 

8.3.6. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 

(um) em qualquer dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), 

deverão comprovar que: 

8.3.6.1. Patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou item 

pertinente; 

8.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a qualificação técnica, 

por meio de:  

8.4.1. Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa de direito público ou privado, 

comprovando a realização de objeto similar em aeronave, compreendendo, no mínimo, sensores 

eletro-ópticos. Este Atestado deverá ainda estar acompanhado do respectivo comprovante da 

homologação do sistema expedida pela Agência Nacional de Aviação Civil, ou agência estrangeira 

equivalente, neste caso, ambos os documentos devem ser submetidos a um processo de tradução 

http://www.tst.gov.br/certidao
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juramentada; A Administração poderá diligenciar, a qualquer momento, para constatação da 

veracidade do documento e das informações prestadas. 

8.5. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima, deverão ser 

apresentados pelos licitantes por meio de funcionalidade do sistema comprasnet ou via e-mail 

licitacao.sesge@mj.gov.br, no prazo de 1 (uma) hora, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico.  Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica, 

autenticada por tabelião de notas, ou por servidor da Administração, desde que conferido(s) com o 

original, ou publicação em órgão da imprensa oficial, para análise, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, após encerrado o prazo para o encaminhamento via e-mail; 

8.6. Se a menor proposta ofertada for de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 

cooperativa, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, 

a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro no sistema 

eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período. 

8.7. A não-regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do 

licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 

documentação fiscal, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

8.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 

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

8.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 

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

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

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 

estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

 

9. DOS RECURSOS 

9.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal de microempresa, empresa de 

pequeno porte ou sociedade cooperativa, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo vinte 

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

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

sistema. 

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

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

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

condições de admissibilidade do recurso. 

9.3. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 

decadência desse direito e a consequente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao licitante vencedor. 

9.3.1. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para 

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

para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, 

que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

9.4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
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9.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 

constante neste Edital. 

 

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

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

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

recursos apresentados. 

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

homologará o procedimento licitatório. 

 

11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

11.1. O adjudicatário, no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do Termo de Contrato ou aceite 

do instrumento equivalente, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 

do Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto 

no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais. 

11.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o máximo de 

2% (dois por cento).  

11.1.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a retenção dos 

pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 3% (três por cento) do valor do contrato a título 

de garantia, a serem depositados junto à Caixa Econômica Federal, com correção monetária, em 

favor da Contratante. 

11.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

11.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas;  

11.2.2. Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

11.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 

11.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa Econômica 

Federal, com correção monetária. 

11.5. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 

ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

11.6. Ocorrendo a prorrogação da vigência contratual, a garantia prestada deverá ser validada para o 

novo período pactuado. 

11.7. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:  

11.7.1. caso fortuito ou força maior;  

11.7.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;  

11.7.3. descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou fatos praticados 

pela Contratante;  

11.7.4. atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante. 

11.8. Cabe à própria Contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas acima, 

não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Contratante. 
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11.9. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 

previstas neste item. 

11.10. Será considerada extinta a garantia: 

11.10.1.  Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cláusulas do 

contrato; 

11.11.  A garantia, nos termos do inciso XIX, do art. 19, da IN nº 02/2008, deverá ter validade de 

90 (noventa) dias após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada prorrogação 

efetivada no contrato. 

11.12. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as verbas 
rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso esse pagamento não ocorra até o fim do 
segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento 
dessas verbas trabalhistas diretamente pela Administração. 

11.13. Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir quaisquer 
imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos decorrentes da ação ou 
omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu nome agir, ou ainda nos casos de 
multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, recompor o valor total dessa garantia, sob pena de aplicação da penalidade, 
salvo na hipótese de comprovada inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa 
apresentada por escrito e aceita pelo Fiscal do Contrato. 

 

12. DO CONTRATO 

12.1. Para o fiel cumprimento das obrigações assumidas, será firmado Contrato, cujo prazo de 

vigência será de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de sua assinatura, prorrogável na forma 

do art. 57, § 1°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

12.2. O fornecedor registrado terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua 

convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar o instrumento equivalente, conforme o caso, 

sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

12.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a 

assinatura do Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo 

para assinatura ou aceite do fornecedor registrado, mediante correspondência postal com aviso de 

recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 5 (cinco) dias, a 

contar da data de seu recebimento.  

12.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por 

solicitação justificada do fornecedor registrado e aceita pela Administração. 

12.2.3. Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a 

Administração realizará consulta “on line” ao SICAF e ao Cadastro Informativo de Créditos não 

Quitados - CADIN, cujos resultados serão anexados aos autos do processo.  

12.3. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento 

equivalente, não comprovar que mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, 

injustificadamente, recusar-se à assinatura ou aceite, poderá ser convocado outro licitante, desde que 

respeitada a ordem de classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, 

negociação e comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital e das demais cominações legais. 
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13. DO PREÇO 

13.1. Os preços são fixos e irreajustáveis. 

13.2. Comprovada a necessidade de reequilíbrio financeiro, oportunidade em que a CONTRATADA 

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

formação de preços, será permitida a revisão do preço do objeto contratado na conformidade do 

edital, de acordo com a legislação vigente e tomando-se como base a Tabela 3 do item 1.6 com a 

composição do preço apresentada, de forma que reste comprovado o acréscimo nos custos relativos ao 

presente contrato. 

13.3. O Fiscal de Contrato deverá analisar o pedido da contratada e, no caso da concessão dos 

reajustes, o preço dos itens não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado. 

 

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 

14.1. A ENTREGA: 

14.1.1. Os equipamentos e instalações deverão ser entregues provisoriamente conforme o 

cronograma a seguir: 

a) Entrega de duas partes fixas e uma parte móvel para cada estado-sede da Copa das 

Confederações FIFA de 2013 até o dia 20 de maio de 2013, ressalta-se que os estados 

mencionados são BA, CE, DF, MG, PE e RJ; 

i. Considerando que alguns estados-sede listados acima possuem três aeronaves que 
receberão partes fixas, conforme item 1.3 – Tabela 1 do Anexo I – Termo de Referência, as 
aeronaves não contempladas na entrega da alínea “a” deverão ser entregues, com partes 
fixas instaladas, até o dia 01 de agosto de 2013; 

b) Entrega, devidamente instalada, de 03 (três) sistemas de transmissão aos helicópteros do 

Distrito Federal, conforme item 1.4 – Tabela 2 do Anexo I – Termo de Referência, até o dia 20 de 

maio de 2013; 

c) Entrega de 06 (seis) sistemas completos (parte móvel e partes fixas) aos 06 (seis) estados-

sede da Copa do Mundo FIFA de 2014 não contemplados no item anterior até o dia 01 de 

dezembro de 2013, ressalta-se que os estados mencionados são AM, MT, PR, RN, RS e SP; 

d) A entrega definitiva de cada aeronave deverá ocorrer em até 35 (trinta e cinco) dias do 

Recebimento Provisório. 

14.1.2. Caso o contrato seja assinado em data posterior a 21 de dezembro de 2012, os prazos a 

que se referem o item 14.1.1 alíneas “a” e “b” passam a ser de 150 (cento e cinquenta) dias 

corridos a contar da assinatura do mesmo. 

14.2. O RECEBIMENTO: 

14.2.1. As aeronaves deverão ser entregues completamente configuradas e liberadas 

(aeronavegável) para o voo, juntamente com toda a documentação referente aos serviços 

executados (manuais atualizados, cadernetas das aeronaves atualizadas, bem com os 

certificados de garantia de todos os equipamentos incorporados ou substituídos). 

14.2.2. O recebimento provisório dar-se-á no momento de entrega de cada aeronave, será 

realizado na sede da CONTRATADA e consistirá de análise documental e testes necessários à 

comprovação do funcionamento de todos os componentes do sistema e do atendimento às 

especificações constantes no Edital. 

14.2.3. A CONTRATADA deverá comunicar a SESGE, com prazo mínimo de 13 (treze) dias úteis 

anteriores a data da efetiva entrega, informando, inclusive o horário previsto para a entrega 

do OBJETO, por documento formal, por correio eletrônico e por telefone. 

14.2.4. O recebimento definitivo, por estado, será realizado em até 35 (trinta e cinco) dias após a 

data da conclusão do recebimento provisório, somente após a conclusão dos procedimentos a 

que se referem o item 10.2 e a conclusão do treinamento, previsto no item 6.4.12 a 6.4.15, 
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ambos do Anexo I – Termo de Referência. 

14.2.5. O recebimento definitivo será realizado por, no mínimo, dois servidores da SESGE e 

consistirá em termo circunstanciado a ser lavrado pelo responsável por seu acompanhamento 

e fiscalização e assinado pelas partes, a ocorrer em cada cidade-sede. 

14.2.6. Os testes deverão ser realizados no solo e em voo e conduzidos conforme lista de 

procedimentos a ser definida pela Contratante onde constem testes de todos os sistemas 

instalados bem como de sua integração. Estes testes deverão ser acompanhados por um 

representante da contratada, habilitado na operação do sistema, que deverá atestar os 

documentos produzidos nos testes. 

14.3. A FISCALIZAÇÃO: 

14.3.1. A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE/MJ) designará 
Comissão Técnica, mediante Portaria, que acompanhará a execução do objeto deste Termo 
de Referência.  

14.3.2. A CONTRATADA deverá submeter-se à fiscalização permanente da comissão especialmente 
designada pela Administração, que terá amplo acesso a todas as informações referentes aos 
trabalhos objeto da contratação. 

14.3.3. A ausência da fiscalização do CONTRATANTE não elide, nem diminui, a responsabilidade da 
CONTRATADA. 

14.3.4. A CONTRATADA deverá manter representante, aceito pela Secretaria Extraordinária de 
Segurança para Grandes Eventos, durante o período de vigência do contrato, para 
representá-la sempre que for necessário. 

 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

15.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

15.1.1. Providenciar cronograma para execução dos serviços, em coordenação com a empresa 

contratada, para evitar a descontinuidade das operações aéreas dos operadores; 

15.1.2. A contratante deverá disponibilizar instalações adequadas para a realização do 

treinamento teórico com recurso de projeção de mídia, e aeronave com o equipamento instalado 

para a realização de treinamento prático em solo e a realização de instruções em voo; 

15.1.3. Elaborar termo circunstanciado no ato dos recebimentos, somente após a conclusão dos 

procedimentos a que se referem os itens 10.2 e 10.5 do Anexo I – Termo de Referência, a ser 

lavrado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização e assinado pelas partes; 

15.1.4. A contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como qualquer dano causado 

a terceiros em decorrência de ato de Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 

15.1.5. Exercer a fiscalização dos serviços especialmente designados, na forma da Lei 8.666/93; 

15.1.6. Cumprir com todas as obrigações financeiras assumidas para com a instituição 

CONTRATADA, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços; 

15.1.7. Fornecer as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitadas pela 

CONTRATADA, que dependerão para o início das atividades; 

15.1.8. Deverá apresentar formalmente, no momento da assinatura do contrato, representante e 

substituto eventual, os quais deverão ter capacidade gerencial permanente para tratar de todos os 

assuntos relativos ao objeto do contrato, para fornecer toda e qualquer informação ou providências. 

 

15.2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

15.2.1. Apresentar na data de assinatura do contrato Certificado de Registro junto ao Exército 

Brasileiro conforme previsto no Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-105), 
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aprovado pelo Decreto 3.665, de 20 de novembro de 2000; 

a) Caso não possua o referido certificado, a empresa poderá apresentar declaração informando 

que providenciará o Registro correspondente, sem prejudicar os prazos contratuais para 

conclusão do objeto conforme especificado neste Termo de Referência; 

b) Será concedido um prazo máximo de 90 dias, contados da data de assinatura do contrato, 

para apresentação do Certificado de Registro, sujeito à aplicação das sanções previstas no Termo 

de Referência; 

15.2.2. Certificado(s) de Homologação de Empresa (CHE) expedido(s) pela Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC) que autorize(m) a empresa a realizar serviço de instalação de sistema 

imageador em aeronave de asas rotativas, bem como constar em seu ADENDO de homologação junto 

à ANAC os modelos de helicóptero específicos nos quais os sistemas serão instalados, conforme 

Tabela 1 do item 1.3 do presente Termo de Referência; 

a) Caso não possua em seu ADENDO de homologação junto a ANAC o modelo ou os modelos 

específicos, a empresa poderá apresentar declaração informando que providenciará a 

homologação para o modelo especifico correspondente, sem prejudicar os prazos contratuais 

para conclusão do objeto conforme especificado neste Termo de Referência; 

b) Será concedido um prazo máximo de 90 dias, contados da data de assinatura do contrato, 

para apresentação do novo ADENDO do CHE contendo a homologação da aeronave em especifico, 

sujeito à aplicação das sanções previstas no Termo de Referência; 

15.2.3. Fornecer equipamentos novos, de primeiro uso, e que estejam na linha de produção atual 

do fabricante. Não são permitidos equipamentos que estejam em fase de protótipo ou pré-

produção, nem equipamentos confeccionados especificamente para esta licitação; 

15.2.4. Providenciar, caso necessário, em coordenação com a SESGE/MJ, os traslados das 

aeronaves entre a sede dos operadores e a oficina, no Brasil, da empresa CONTRATADA para a 

realização dos serviços de remoção e instalação de componentes, inclusive mediante seguro 

financeiro da operação. A empresa CONTRATADA, quando da execução do deslocamento das 

aeronaves entre os estados e a oficina, se responsabilizará objetivamente por quaisquer 

danos/avarias nas mesmas, não cabendo à Administração quaisquer responsabilidades subsidiária 

enquanto estiver sob responsabilidade da CONTRATADA; 

15.2.5. Executar todos os fornecimentos de materiais e serviços de projeto, instalação, integração 

de componentes, certificação e homologação necessárias para prover a instalação dos sistemas 

imageadores aerotransportados nos helicópteros dos modelos relacionados, de propriedade dos 

governos dos estados-sede, entregando as aeronaves com os novos equipamentos prontas para o voo 

e completamente desembaraçadas pela ANAC, ANATEL e outras autoridades pertinentes para 

retorno às operações; 

15.2.6. Disponibilizar tripulação para efetuar giros no solo ou voos que venham a ser necessários 

durante a execução da instalação; 

15.2.7. Informar à CONTRATANTE sobre qualquer necessidade de realização de giros no solo ou 

voos em qualquer etapa da instalação do sistema com antecedência mínima de 13 (treze) dias para 

o deslocamento da Comissão Fiscalizadora que acompanhará os referidos giros ou voos, não estando 

autorizado qualquer destes procedimentos sem a presença de representantes da referida Comissão; 

15.2.8. Providenciar, junto às autoridades aeronáuticas, a liberação das aeronaves para o voo 

durante a fase de homologação aeronáutica das novas configurações. Caso seja possível, 

providenciar ainda a autorização para operação dos equipamentos em caráter provisório até a 

conclusão do processo; 

15.2.9. Franquear o acesso de representantes da SESGE/MJ e dos operadores dos estados-sede aos 

locais de execução dos serviços, independentemente de agendamento prévio, para verificação in 

loco das condições e do andamento dos serviços, para esclarecimento de dúvidas e para reuniões 
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destinadas à solução de pendências; 

15.2.10. Fornecer toda a documentação referente aos serviços realizados, como manuais, 

cadernetas, certificados de garantia, homologações, etc., bem como efetuar todos os registros e 

lançamentos necessários na documentação das aeronaves, refletindo as novas configurações e as 

novas condições de aeronavegabilidade; 

15.2.11. Certificados de Habilitação Técnica expedidos pela Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC) de todos os funcionários que executarão os serviços de instalação e integração do sistema 

imageador nos helicópteros, compatíveis com as tarefas que desempenharão; 

15.2.12. Para cada um dos equipamentos que serão fornecidos: Documentos técnicos dos 

respectivos fabricantes ou representantes no Brasil que descrevam objetivamente as especificações 

técnicas de todos os equipamentos, componentes, peças e acessórios que farão parte do sistema 

oferecido, acompanhados de um diagrama simplificado do sistema imageador e de transmissão de 

vídeo e dados proposto, identificando cada um dos componentes (fabricante e modelo) e suas 

ligações com os demais. 

15.2.13. Cabe à contratada elaborar e apresentar, em coordenação com a SESGE/MJ, os projetos de 

instalação dos sistemas imageadores, de transmissão de vídeo e dados e demais equipamentos 

complementares nas aeronaves relacionadas, a serem submetido à ANAC e à ANATEL para aprovação 

e homologação, e executar os serviços relacionados neste Termo de Referência e outros que sejam 

necessárias para o cumprimento do objeto; 

a) Deverá ser apresentado em, no máximo, 30 dias um pré-projeto e em 90 dias o projeto final, 

sem prejuízo dos demais prazos estabelecidos no Termo de Referência; 

15.2.14. Em caso de um projeto nacional de instalação, apresentar um Profissional Credenciado em 

Projeto, pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), com a função de acompanhar a certificação 

do projeto de instalação junto à ANAC. 

15.2.15. Homologação de todo o sistema para os diversos modelos de helicópteros relacionados 

junto às autoridades aeronáuticas, com fornecimento dos respectivos certificados; 

15.2.16. A CONTRATADA fornecerá todo o material didático necessário, em língua portuguesa, para 

a realização do treinamento, incluindo apresentações e apostilas; 

15.2.17. A CONTRATADA deverá executar diretamente os serviços descritos nos itens 6.4.1 a 6.4.8, 

em oficina homologada localizada no Brasil, vedada a subcontratação, como garantia do 

cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e seus anexos. 

15.2.18. A administração da garantia será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo arcar com 

todas as despesas relacionadas, tais como fretes, correspondências, serviços próprios e de terceiros, 

partes e peças, despesas com deslocamento de equipes, despesas de comunicação, entre outros, 

inclusive no exterior, sem qualquer ônus adicional para a CONTRATANTE. 

15.2.19. Além das demais obrigações acima elencadas, são obrigações da CONTRATADA, todas 

aquelas citadas no item 6 e seus subitens, as quais compõem o objeto do Anexo I - Termo de 

Referência. 

15.2.20. Deverá apresentar formalmente, no momento da assinatura do contrato, representante e 

substituto eventual, os quais deverão ter capacidade gerencial permanente para tratar de todos os 

assuntos relativos ao objeto do contrato, para fornecer toda e qualquer informação ou providências. 

16. DO PAGAMENTO 

16.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, em moeda corrente 

brasileira, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, através de 

ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado. 

16.2.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o 



 

Edital 09/2012 – Sistema Imageador Aerotransportado 17 

inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

16.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor competente 

na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do contratado no SICAF, bem 

como sua regularidade trabalhista junto ao TST.  

16.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, 

ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 

pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que 

a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 

após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

16.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

16.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

16.7. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 

aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 

meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

16.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 

de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

 EM = I x N x VP I =
365

100/TX
 

onde: 

EM = Encargos Moratórios 

VP = Valor da Parcela em atraso 

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

I = índice de atualização financeira 

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

 

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

17.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 

que: 

17.1.1. não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade da proposta, não 

aceitar/retirar a nota de empenho; 

17.1.2. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

17.1.3. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

17.1.4. não mantiver a proposta; 

17.1.5. comportar-se de modo inidôneo; 

17.1.6. cometer fraude fiscal; 

17.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem 

anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
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17.2.1. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela 

conduta do licitante; 

17.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo 

prazo de até cinco anos; 

17.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

17.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

17.6. Pela inexecução total ou parcial do objeto, por erros de execução, por mora na execução dos 

serviços, por responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, o CONTRATANTE aplicará as seguintes 

sanções, com respeito à ampla defesa e ao contraditório: 

17.6.1. Advertência por escrito; 

17.6.2. Multa comutada com o subitem anterior no valor equivalente a 0,3% (três décimos) ao dia, 

enquanto perdurarem os motivos da sanção, sobre o valor relativo ao serviço não executado no 

prazo estabelecido, a ser aplicado no faturamento da parcela correspondente à da infração, do 1º 

ao 10º dia de atraso; 

17.6.3. Multa comutada com o subitem anterior no valor equivalente a 0,5% (cinco décimos) ao 

dia, enquanto perdurarem os motivos da sanção, sobre o valor relativo ao serviço não executado no 

prazo estabelecido, a ser aplicado no faturamento da parcela correspondente à da infração, do 11º 

ao 20º dia de atraso. 

17.6.4. Após o 60º dia de atraso, aplicar-se-á penalidade de suspensão temporária do direito de 

licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 2 (dois) anos, conforme a 

autoridade fixar em função da natureza e da gravidade da falta cometida;  

17.6.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

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

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que 

a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no subitem anterior. 

17.6.6. Especificamente quanto ao item 8.7 do Anexo I - Termo de Referência a multa aplicada 

será no valor de 0,5% do valor prestado em garantia por hora de mora que ultrapasse os prazos 

estabelecidos em referido item. 

17.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão do direito 

de licitar, o licitante deverá ser descredenciado pelo mesmo período, sem prejuízo das multas 

previstas no Contrato e demais cominações legais. 

17.8. A sanção a que se refere o item 17.6.5 é de competência exclusiva do Ministro de Estado, 

facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias de abertura de 

vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

17.9. A sanção prevista no item 17.6.3 poderá ser aplicada juntamente com as demais penalidades, 

assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no respectivo processo, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis. 

17.10. As sanções previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas de forma 

isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 
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17.11. A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administração. 

17.12. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará 

efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído à 

penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da garantia 

prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente. 

17.13. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço advier de caso 

fortuito ou motivo de força maior ou na falta de informações ou providências que sejam de 

responsabilidade da CONTRATANTE junto à CONTRATADA. 

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

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

pessoa poderá impugnar este Edital. 

18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 

licitacao.sesge@mj.gov.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço SPO, Área 5, Quadra 3, 

Bloco F, térreo, CEP 70.610-200, Brasília/DF – Diretoria de Logística - Área de Licitações. 

18.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro horas. 

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 

Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, 

exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital. 

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

18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro serão entranhados 

nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 

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

subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 

contrário pelo Pregoeiro.   

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 

alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 

habilitação e classificação. 

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

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

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

da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 

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

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

condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

Administração. 

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 

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

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

compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

19.9. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.comprasnet.gov.br, e 

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço SPO, Área 5, Quadra 3, Boco F térreo, Brasília/DF, 

CEP 70.160-200, nos dias úteis, no horário das 08h00 as 12h00 e das 14h00 as 18h00, no mesmo 

endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada 

aos interessados. 

19.10. O foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste edital será o da Justiça 

Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal, em Brasília/DF. 

Brasília, 29 de outubro de 2012. 

ISIS CAROLINE NASCIMENTO DE MEDEIROS 
Pregoeira/SESGE/MJ 

 



 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PARA GRANDES EVENTOS 
MCTI – SPO, Área 05, Quadra 03, Bloco F – Térreo. 

Brasília – DF CEP 70610-200 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

FORNECIMENTO DE SISTEMAS IMAGEADORES AEROTRANSPORTADOS E SISTEMAS DE TRANSMISSÃO DE 
VÍDEO PARA HELICÓPTEROS DIVERSOS 

1. OBJETO 

1.1. Aquisição de sistemas imageadores aerotransportados, através de pessoa jurídica possuidora de 

homologação perante a 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. 

1.2. Os sistemas imageadores serão instalados em helicópteros de diversos órgãos de Segurança Pública 

que serão empregados nos estados-sede da Jornada Mundial da Juventude de 2013, Copa das Confederações 

FIFA de 2013, Copa do Mundo FIFA de 2014, Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, além outros eventos 

designados pelo Presidente da República. 

1.3. Deve ser considerado o fornecimento de um sistema imageador aerotransportado completo para cada 

estado-sede da Copa do Mundo FIFA de 2014, composto de uma parte móvel (removível) e até três partes 

fixas por estado. As instalações de partes fixas deverão ser realizadas nas aeronaves listadas na Tabela 1 

abaixo. 

Tabela 1. Modelos e prefixos das aeronaves em que deverão ser instaladas as partes fixas. 

UF Local Operador 
Aeronaves 

Modelo Prefixo 

AM Manaus SSP 
AS 350B3+ PR-EAM 

AS 350B3+ PR-EAN 

BA Salvador PMBA 

AS 350B2 PR-HPM 

AS 350B2 PR-GPM 

AS 350B2 PR-DPM 

CE Fortaleza CIOPAER 

AS 350B2 PP-ENM 

AS 350B2 PP-EFM 

HB 350B PT-HLM 

DF Brasília PCDF 
AS 350B2 PP-FZA 

AS 350BA PT-HZG 

MG Belo Horizonte PMMG 
AS 350B2 PP-EJN 

AS 350B2 PP-EJJ 
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UF Local Operador 
Aeronaves 

Modelo Prefixo 

AS 350B2 PP-EJK 

MT Cuiabá SESP 

AS 350B3 PR-GMT 

AS 350B2 PR-CMT 

AS 350B2 PP-MMT 

PE Recife SDS 

AS 350B2 PT-YDS 

AS 350B2 PR-CBP 

AS 350B2 PR-EPE 

PR Curitiba SESP 
EC 130B4 PP-BOP 

EC 130B4 PR-ECB 

RJ Rio de Janeiro PMERJ 

AS 350B2 PP-EPN 

AS 350B3+ PR-IDR 

AS 350B2 PP-EMA 

RN Natal SSP AS 350B2 PR-YFF 

RS Porto Alegre 
Brigada RS HB 350B PP-EHY 

PCRS AS 350B3e PR-HCP 

SP São Paulo PMESP 

AS 350B2 PR-SMU 

AS 350B2 PR-SMW 

AS 350B2 PR-SPK 

1.4.  A Tabela 2 apresenta os quantitativos de fornecimento de sistemas de transmissão de vídeo a serem 

instalados em aeronaves que já possuam sensores eletro-ópticos. 

Tabela 2. Modelos e prefixos de aeronaves que receberão sistema de transmissão. 

UF Local Operador 
Aeronaves 

Modelo Prefixo 

DF Brasília 
PMDF 

AS 350B2 PR-PMD 

AS 350B2 PP-PMF 

DETRAN AS 350B2 PR-EBQ 

1.5. Deverá ser instalado em cada estado-sede um sistema de recepção fixo, em solo, de modo que as 

imagens sejam disponibilizadas aos Centros Integrados de Comando e Controle, e, ainda, um sistema de 

recepção móvel, a ser instalado em veículo do tipo ônibus ou caminhão, denominado Centro de Comando 

Móvel. 

1.6. A Tabela 3 apresenta os quantitativos que deverão ser fornecidos, considerando as informações 

contidas nas Tabelas 1 e 2. 
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Tabela 3. Quantitativos de itens a serem fornecidos. 

Item Descrição Quant. 

1 
Sensor infravermelho e eletro-óptico, conforme Item 6.5.1.1 e 

subitens correspondentes deste Termo de Referência. 
12 

2 
Monitor de Vídeo Aeronáutico no posto dianteiro, conforme Item 

6.5.1.2 e subitens correspondentes deste Termo de Referência. 
30 

3 
Monitor de Vídeo Aeronáutico no posto traseiro, conforme Item 

6.5.1.2 e subitens correspondentes deste Termo de Referência. 
12 

4 

Sistema de mapas móveis (moving map), com realidade 

aumentada, e respectivos componentes e acessórios, conforme 

Item 6.5.1.3 e subitens correspondentes deste Termo de 

Referência. 

12 

5 

Sistema de Transmissão de Vídeo Digital SD/HD conforme Item 

6.5.1.4 e 6.6.1.1 e subitens correspondentes deste Termo de 

Referência. 

15 

6 

Gravador de áudio e vídeo de alta definição e respectivos 

componentes e acessórios, conforme Item 6.5.1.6 e subitens 

correspondentes deste Termo de Referência. 

12 

7 

Console de operador do sistema e respectivos componentes e 

acessórios, conforme Item 6.5.1.7 e subitens correspondentes 

deste Termo de Referência. 

12 

8 

Fornecimento e instalação de Sistema de Recepção de Vídeo e 

Áudio Fixo em solo conforme Item 6.5.1.8 e subitens 

correspondentes deste Termo de Referência. 

12 

9 

Fornecimento e instalação de Sistema de Recepção de Vídeo e 

Áudio Móvel em solo conforme Item 6.5.1.8 e subitens 

correspondentes deste Termo de Referência. 

12 

10 

Instalação de provisões, integração, configuração de todos os 

equipamentos em aeronave modelo AS 350BA, conforme 

especificado na Tabela 1 deste Termo de Referência. 

1 

11 

Instalação de provisões, integração, configuração de todos os 

equipamentos em aeronave modelo AS 350B2, conforme 

especificado na Tabela 1 deste Termo de Referência. 

20 

12 

Instalação de provisões, integração, configuração de todos os 

equipamentos em aeronave modelo AS 350B3, conforme 

especificado na Tabela 1 deste Termo de Referência. 

1 

13 

Instalação de provisões, integração, configuração de todos os 

equipamentos em aeronave modelo AS 350B3+, conforme 

especificado na Tabela 1 deste Termo de Referência. 

3 

14 

Instalação de provisões, integração, configuração de todos os 

equipamentos em aeronave modelo AS 350B3e, conforme 

especificado na Tabela 1 deste Termo de Referência. 

1 

15 

Instalação de provisões, integração, configuração de todos os 

equipamentos em aeronave modelo EC 130B4, conforme 

especificado na Tabela 1 deste Termo de Referência. 

2 
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Item Descrição Quant. 

16 

Instalação de provisões, integração, configuração de todos os 

equipamentos em aeronave modelo HB 350B, conforme 

especificado na Tabela 1 deste Termo de Referência. 

2 

17 

Instalação de provisões, integração, configuração do sistema de 

transmissão de vídeo e áudio em aeronaves modelo AS 350B2, 

conforme especificado na Tabela 2 deste Termo de Referência. 

3 

18 

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, conforme especificado nos itens 6.4.12 e 

6.4.13 deste Termo de Referência. 

12 

19 

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, 

conforme especificado nos itens 6.4.14 e 6.4.15 deste Termo de 

Referência. 

12 
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1.7. A Tabela 4 apresenta os quantitativos que deverão ser fornecidos e sua distribuição nas aeronaves, considerando as informações contidas nas Tabelas 1, 

2 e 3. 

Tabela 4. Quantitativos que deverão ser fornecidos e sua distribuição nas aeronaves. 

E
N

T
R
E
G

A
 

UF Local Operador 
Aeronaves 

Itens – Fornecimentos de novos 
Equipamentos (6.5.1.1 a 6.5.1.8 e 

6.6.1.1) 

Instalação de Provisões, Integração e 
Configuração dos Equipamentos 

(6.4.1 a 6.4.13) 

Treinamento 
(6.4.12 a 
6.4.15) 

Modelo Prefixo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

L
o
te

 E
st

a
d
o
s-

S
e
d
e
 C

o
p
a
 d

a
s 

C
o
n
fe

d
e
ra

ç
õ
e
s 

(i
te

m
 1

3
.1

 a
) 

BA Salvador PMBA 

AS 350B2 PR-HPM 

S 

S 

S S S S S S S 

 S       

S S AS 350B2 PR-GPM S  S       

AS 350B2 PR-DPM S  S       

CE Fortaleza CIOPAER 

AS 350B2 PP-ENM 

S 

S 

S S S S S S S 

 S       

S S AS 350B2 PP-EFM S  S       

HB 350B PT-HLM S       S  

DF 
Brasília 
(GDF) 

PCDF 
AS 350B2 PP-FZA 

S 
S 

S S S S S S S 
 S       

S S 
AS 350BA PT-HZG S S        

MG 
Belo 

Horizonte 
PMMG 

AS 350B2 PP-EJN 

S 

S 

S S S S S S S 

 S       

S S AS 350B2 PP-EJJ S  S       

AS 350B2 PP-EJK S  S       

PE Recife SDS 

AS 350B2 PT-YDS 

S 

S 

S S S S S S S 

 S       

S S AS 350B2 PR-CBP S  S       

AS 350B2 PR-EPE S  S       

RJ 
Rio de 
Janeiro 

PMERJ 

AS 350B2 PP-EPN 

S 

S 

S S S S S S S 

 S       

S S AS 350B3+ PR-IDR S    S     

AS 350B2 PP-EMA S  S       

DF 
Brasília 
(GDF) 

PMDF 
AS 350B2 PR-PMD 

 

 

  

S 

    

       S 

  AS 350B2 PP-FSP  S        S 

DETRAN AS 350B2 PR-EBQ  S        S 

 Total de Equipamentos do Lote 6 17 6 6 9 6 6 6 6 1 14 0 1 0 0 1 3 6 6 



 

Edital 09/2012 – Sistema Imageador Aerotransportado 26 

(continuação da Tabela 4) 

E
N

T
R
E
G

A
 

UF Local Operador 
Aeronaves 

Itens – Fornecimentos de novos 
Equipamentos (6.5.1.1 a 6.5.1.8 e 

6.6.1.1) 

Instalação de Provisões, Integração e 
Configuração dos Equipamentos 

(6.4.1 a 6.4.13) 

Treinamento 
(6.4.12 a 
6.4.15) 

Modelo Prefixo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

L
o
te

 E
st

a
d
o
s-

S
e
d
e
 C

o
p
a
 d

a
s 

C
o
n
fe

d
e
ra

ç
õ
e
s 

(i
te

m
 1

3
.1

 b
) 

AM Manaus SSP 
AS 350B3+ PR-EAM 

S 
S 

S S S S S S S 
   S     

S S 
AS 350B3+ PR-EAN S    S     

MT Cuiabá SESP 

AS 350B3 PR-GMT 

S 

S 

S S S S S S S 

  S      

S S AS 350B2 PR-CMT S  S       

AS 350B2 PP-MMT S  S       

PR Curitiba SESP 
EC 130B4 PP-BOP 

S 
S 

S S S S S S S 
     S   

S S 
EC 130B4 PR-ECB S      S   

RN Natal SSP AS 350B2 PR-YFF S S S S S S S S S  S       S S 

RS 
Porto 
Alegre 

Brigada RS HB 350B PP-EHY 
S 

S 
S S S S S S S 

      S  
S S 

PCRS AS 350B3e PR-HCP S     S    

SP 
São 

Paulo 
PMESP 

AS 350B2 PR-SMU 

S 

S 

S S S S S S S 

 S       

S S AS 350B2 
PR-
SMW 

S  S  S     

AS 350B2 PR-SPK S  S       

 Total de Equipamentos do Lote 6 13 6 6 6 6 6 6 6 0 6 1 2 1 2 1 0 6 6 
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2. JUSTIFICATIVA 

2.1 Nos termos do Decreto 7.538/2011, alterado pelo Decreto 7.682/2012, foi criada a 
Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos – SESGE, estrutura vinculada ao 
Ministério da Justiça, com o objetivo de planejar e viabilizar a estrutura para a segurança 
pública.  

2.2 Ao longo dos últimos anos e, com o acúmulo de experiência de voo e de realização de 
operações aéreas pelos órgãos de Segurança Pública a Nível Federal e Estadual, foi 
identificada a necessidade de aquisição de novos equipamentos, com vistas ao aumento da 
eficiência operacional, bem como da segurança das operações aéreas, em decorrência, 
principalmente, dos seguintes fatos: 

a) Evolução do modus operandi das organizações criminosas, em especial daquelas que 

atuam na área nos grandes centros urbanos e de fronteira, as quais desenvolvem formas 

de atuação destinadas a dificultar a ação dos helicópteros, explorando as limitações 

dos eventuais sensores instalados; 

b) Ameaças recebidas pela tripulação dos helicópteros (nas frequências de 

comunicação rádio), as quais ensejam a adoção de medidas de segurança para evitar, 

por exemplo, que as aeronaves ou seus ocupantes sejam alvo de armas de fogo durante 

as operações, o que já se verificou por diversas vezes; 

c) Necessidade operacional com relação à gravação de imagens de alta resolução de 

vídeo, possibilitando a identificação e acompanhamento de alvos, bem como a análise 

posterior de detalhes que podem contribuir para a perfeita localização dos alvos; 

d) Obtenção de informações de inteligência ou utilização como elemento de prova em 

processos decorrentes da operação realizada; 

e) Necessidade operacional de viabilizar o acompanhamento e a indicação precisa da 

posição do alvo e consequentemente possibilitando uma ação mais rápida e efetiva 

tanto das equipes aéreas quanto das terrestres; 

f) Necessidade de realizar os voos de vigilância e reconhecimento a uma distância 

maior dos alvos, evitando alertar os envolvidos e aumentar as chances de sucesso pela 

utilização do elemento “surpresa”, tanto nas operações diurnas quanto noturnas; 

g) Necessidade de aumentar a segurança das tripulações e da aeronave, mediante a 

adoção de perfis de voo fora do alcance útil de armas pesadas, principalmente fuzis; 

h) Necessidade de integração do sistema com outros existentes ou a serem também 

fornecidos, dentre os quais é destacado o sistema de mapas móveis (moving map). 

2.3 Assim, sendo atribuição da Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes 
Eventos do Ministério da Justiça (SESGE/MJ) assegurar aos estados-sede dos eventos de 
competência da SESGE/MJ os recursos mais modernos e eficazes para a garantia da segurança 
e da ordem durante estes eventos, está sendo desenvolvido um planejamento voltado para a 
aquisição e implantação dos mais variados recursos tecnológicos, bem como o 
desenvolvimento de sistemas e procedimentos visando dotar os estados-sede de meios 
adequados e homogêneos para o cumprimento das suas respectivas missões. 

2.4 Dentre os principais programas em desenvolvimento destaca-se a criação de Centros 
Integrados de Comando e Controle Regionais (CICCRs) interligados a um Centro Integrado de 
Comando e Controle Nacional (CICCN) sediado em Brasília. A correta operação do CICCR 
permitirá ao gestor ter uma visão ampla e detalhada dos incidentes em curso e dos recursos 
humanos e materiais disponíveis para atendimento à ocorrência, possibilitando, assim, um 
melhor planejamento e acompanhamento da execução do plano de contingência. 

2.5 Neste contexto, surge a necessidade de criação e implementação de um moderno 
sistema aeronáutico de captação, gravação e transmissão de imagens e informações, 
utilizando a estrutura de aviação de segurança pública já existente nos estados, mediante o 
fornecimento de equipamentos eletro-ópticos e infravermelho de ultima geração e sua 
instalação nas aeronaves a serem disponibilizadas e operadas pelos estados-sede dos eventos. 
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2.6 Cabe ressaltar que a aquisição desses recursos deve servir aos calendários dos seguintes 
eventos elencados no Decreto Nº 7.682, de 28 de fevereiro de 2012: Jornada Mundial da 
Juventude de 2013, Copa das Confederações FIFA de 2013, Copa do Mundo FIFA de 2014, 
Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, além outros eventos designados pelo Presidente da 
República. 

2.7 As especificações técnicas apresentadas neste termo de referência foram estabelecidas 
visando proporcionar a captura de imagens digitais detalhadas, proporcionadas por sensores 
de alta definição, em condições de voo a uma altura superior a 2.500 pés (762,0 m) sobre o 
terreno. Nestas condições, adotando-se um ângulo de visada que forme 45º com relação ao 
eixo da aeronave, tem-se que a distância direta ao alvo é de 1.077,6 m, conforme mostrado 
na figura e na fórmula abaixo: 

m
H

D 6,077.1
707,0

0,762

)º45cos(


 

2.8 Pode-se demonstrar que nesta situação a largura da cena enquadrada por um sensor 
cujo campo de visão mínimo seja de 0,7º será de 13,2 metros, conforme segue: 

mDDLcena 2,13
2

º7,0
tan2

º180

º7,0


















 

 

2.9 Esta largura de cena permite um nível de observação adequado dos detalhes da cena 
enquadrada pelo sensor. 

2.10 Deve-se considerar também que a leitura de placas de veículos por um sistema 
imageador aerotransportado está relacionada ao número de pixels que irão representar a 
placa na imagem digital. Tomando-se por base um sensor imageador de longo alcance com 
uma resolução máxima de 1920x1080 pixels sobre uma cena enquadrada pelo sensor de 13,2 
metros de largura, teremos que sua resolução horizontal sobre o alvo será de 0,7 centímetros, 
conforme segue: 

cmm
L

resolução cena 7,0007,0
1920


 

2.11 Esta resolução permite identificar as letras e números que compõe a placa de um 
veículo, ou seja, um sistema com as especificações de campo de campo de visão mínimo de 
0,7º e resolução de 1920x1080 será capaz de identificar a placa de um veículo a partir de uma 
altura da aeronave de 2500 pés sobre o terreno. 

2.12 O sistema deve dispor também de recursos de transmissão de imagens da aeronave para 
o solo e permitir o planejamento e o controle de execução de operações aéreas de forma que 
o CICCR e as equipes em terra possam acompanhar em tempo real as imagens captadas pelo 
helicóptero, analisando as informações disponíveis e as variáveis existentes para a adoção de 
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planos de contingência adequados. Este recurso deverá também possibilitar uma melhor 
avaliação da situação pelo coordenador da operação, aumentando as chances de sucesso e a 
segurança das equipes terrestres durante as operações de cerco e as abordagens. 

2.13 Já o sistema de mapas móveis, com realidade aumentada, a bordo da aeronave e 
interligado ao sensor eletro-óptico e infravermelho é essencial para assegurar uma boa 
consciência situacional tanto da tripulação da aeronave quanto dos coordenadores da 
operação em solo, uma vez que este sistema irá indicar em um mapa de ruas eletrônico a 
bordo tanto a posição exata da aeronave quanto do local para onde o sensor está apontado, 
permitindo identificar o local com exatidão e dirigir as equipes de solo para o mesmo. 

2.14 Ademais, o sistema imageador deverá ser projetado de modo a possuir partes fixas e 
partes móveis (removíveis), de forma a possibilitar total intercambialidade e 
interoperabilidade dos equipamentos entre as aeronaves e estados. Tal requisito surge da 
necessidade de portabilidade do sistema e flexibilidade no planejamento das operações 
interestaduais, como é o caso dos grandes eventos. 

2.15 A opção pela aquisição e manutenção global do objeto contratado, ou seja, de único 
fornecedor, tem o objetivo de garantir a qualidade e homogeneidade de todas as tecnologias 
e equipamentos instalados e o perfeito funcionamento do sistema de imageador, evitando 
problemas relacionados à aquisição fragmentada de itens que poderiam inviabilizar a 
manutenção do bem, tornando-o inoperante e economicamente inviável. bem como 
incompatibilidades entre sistemas distintos entre aeronaves e/ou estados. 

2.16 O não atendimento de qualquer das exigências ou especificações técnicas contidas no 
presente documento compromete a ampliação da capacidade operacional dos estados-sede 
dos eventos e dos CICCRs a serem implantados, trazendo prejuízos para o cumprimento da 
missão prevista para todo o sistema de gestão e de segurança dos eventos, razão pela qual a 
aceitação da proposta final fica condicionada à apresentação detalhada das especificações 
técnicas de todos os equipamentos, componentes, peças e acessórios que farão parte do 
sistema oferecido, bem como de um diagrama simplificado do sistema proposto indicando 
cada um dos componentes e suas ligações com os demais. 

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS 

3.1 O Objeto desta licitação se enquadra nos termos do parágrafo único, do art. 1º, da Lei 
10.520, de 2002, por se tratar de bem comum, com características e especificações usuais de 
mercado. 

4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

4.1 A aquisição do objeto deste Termo de Referência tem amparo legal nos termos da Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução 
Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de 
setembro de 2007, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 
as exigências estabelecidas neste Edital, assim como outros regulamentos pertinentes à 
matéria. 

5. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO FORNECEDOR 

5.1 Poderão candidatar-se para o presente processo licitatório, as empresas que atenderem 
as exigências mínimas de habilitação, abaixo relacionadas, sem prejuízo das demais 
estabelecidas em edital; 

a) Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa de direito público ou privado, 

comprovando a realização de objeto similar em aeronave ou entrega de aeronave com o 

equipamento instalado, compreendendo, no mínimo, sensores eletro-ópticos. Este 

Atestado deverá ainda estar acompanhado do respectivo comprovante da homologação do 

sistema expedida pela Agência Nacional de Aviação Civil, ou agência estrangeira 

equivalente, neste caso, ambos os documentos devem ser submetidos a um processo de 

tradução juramentada; 

b) Declaração dos fabricantes dos equipamentos e sistemas a serem fornecidos 
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informando: marca, modelo e versão do equipamento; data de início da produção seriada; 

número de unidades vendidas e entregues desde o início da produção; relação de pelo 

menos três usuários dos sistemas, informando em quais modelos de aeronaves estão 

instalados e dados de contato do operador. Esta declaração se aplica aos seguintes 

equipamentos: sensores infravermelho e eletro-óptico, sistema de transmissão e recepção 

e sistema de mapas móveis; 

5.2 A Administração poderá diligenciar, a qualquer momento, para constatação da 
veracidade do documento e das informações prestadas referentes aos itens 5.1.a e 5.1.b. 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

6.1 Deverá ser contemplada a instalação de partes fixas e partes móveis (removíveis) para 
o número e modelos de helicópteros relacionados, de forma a possibilitar total 
intercambialidade e interoperabilidade dos equipamentos entre as aeronaves e estados. Essa 
instalação deve estar aprovada de acordo com um Certificado Suplementar de Tipo, emitido 
pela ANAC, ou por uma modificação ao Certificado de Tipo da aeronave, aceita pela ANAC. 

6.2 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. 

6.3  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). 

6.4 Descrição do Objeto 

6.4.1 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; 

6.4.2 Instalação e configuração das câmeras aeronáuticas, conforme especificação e 
quantidade descritas neste documento, e seus respectivos componentes; 

6.4.3 Instalação e configuração de monitores de vídeo, conforme especificação, um no 
posto dianteiro, em cada aeronave, e outro no console do operador, no posto traseiro; 

6.4.4 Instalação e configuração de gravador digital aeronáutico de alta definição, 
conforme especificação, no console do operador no posto traseiro de cada aeronave. 

6.4.5 Instalação e configuração de sistema de transmissão de vídeo aeronáutico de alta 
definição, conforme especificação, com painel de operação no console do operador no 
posto traseiro de cada aeronave. 

6.4.6 Instalação e configuração de sistema de mapas móveis (moving map), com 
realidade aumentada, integrado à câmera aeronáutica de cada aeronave, conforme 
especificação; 

6.4.7 Integração de todos os equipamentos para o completo funcionamento do sistema 
de cada aeronave; 
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6.4.8 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, 
promover 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.  

6.4.9 Fornecer 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; 

6.4.10 Atualização de todos os registros e documentos técnicos dos helicópteros de 
acordo com as novas configurações; 

6.4.11 Instalação de sites de recepção fixos e móveis em cada local, conforme 
especificação e quantidade descritas neste documento, e fornecer suporte técnico para 
sua integração ao sistema de informações dos Centros Integrados de Comando e Controle; 

6.4.12 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;  

6.4.13 Especificação mínima do 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. 

e) O treinamento operacional deverá ser distribuído em, no mínimo, 6 (seis) dias úteis. 

f) 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 voo para operação dos sistemas imageadores e do sistema de mapa móvel. 

g) O contratado fornecerá todo o material didático necessário para a realização do 

treinamento, incluindo apresentações e apostilas.  

6.4.14 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. 

6.4.15  Especificação mínima do treinamento para instalação e remoção:  

a) parte teórica - 4 horas;  

b) parte prática – 4 horas. 

6.5 Especificações Técnicas – Fornecimento de Novos Equipamentos 

6.5.1 A fim de atender às necessidades operacionais da SESGE/MJ em conjunto com os 
estados-sede, no cumprimento de sua missão institucional, os sistemas imageadores 
aerotransportados a serem instalados nos helicópteros deverão possuir, no mínimo, os 
componentes a seguir relacionados, atendendo às respectivas especificações técnicas 
abaixo listadas: 

6.5.1.1 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 a seguir relacionados: 
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a) Câmera Infravermelho (IR) com Sensor Imageador de Onda Média (Medium Wave 

Infrared – MWIR) para longo alcance, com campo de visão estreito (NFOV) do 

conjunto óptico menor ou igual a 1,3º e resolução de saída do sensor com pelo 

menos 1280x720 pixels (podendo ser obtida por meio de microescaneamento de um 

sensor com resolução nativa menor) para atender à necessidade de leitura de placas 

de veículos. O menor valor de NFOV constante da especificação do fabricante da 

câmera não poderá ser obtido eletronicamente (zoom digital), valendo para a 

definição deste item somente o menor valor de NFOV obtido opticamente, que 

deverá estar dentro do valor especificado. O campo de visão aberto (WFOV) do 

conjunto óptico deverá ser igual ou maior que 20º, de forma a possibilitar uma 

ampla faixa de zoom óptico, permitindo o enquadramento de uma cena de no 

mínimo 300 metros a partir de uma altura de voo de 2000 pés com ângulo de visada 

de 45º. Deve incluir ajuste de foco automático e manual e incluir recurso de 

inversão de polaridade (Black hot/White hot). 

b) Sensor Eletro-Óptico Diurno de Longo Alcance (luz visível), com campo de visão 

estreito (NFOV) do conjunto óptico menor ou igual a 0,7º para atender à 

necessidade de leitura de placas de veículos. O menor valor de NFOV do sensor 

eletro-óptico constante da especificação do fabricante da câmera não poderá ser 

obtido eletronicamente (zoom digital), valendo para a definição deste item somente 

o menor valor de NFOV obtido opticamente, que deverá estar dentro do intervalo 

especificado. O campo de visão aberto (WFOV) do conjunto óptico deverá ser igual 

ou maior que 20º, de forma a possibilitar uma ampla faixa de zoom óptico, 

permitindo o enquadramento de uma cena de no mínimo 300 metros a partir de uma 

altura de voo de 2000 pés com ângulo de visada de 45º, e deve incluir ajuste de foco 

automático e manual. 

c) Sensor Eletro-Óptico Diurno para Baixa Iluminação (luz visível), que poderá 

utilizar o mesmo Sensor Eletro-Óptico Diurno de Longo Alcance ou um sensor 

específico, desde que tenha sensibilidade igual ou inferior a 0,1 Lux. Este sensor 

deverá possuir campo de visão estreito (NFOV) do conjunto óptico menor ou igual a 

3,0º, sendo que o menor valor de NFOV do sensor eletro-óptico constante da 

especificação do fabricante da câmera não poderá ser obtido eletronicamente 

(zoom digital), valendo para a definição deste item somente o menor valor de NFOV 

obtido opticamente, que deverá estar dentro do intervalo especificado. O campo de 

visão aberto (WFOV) do conjunto óptico deverá ser igual ou maior que 20º, de forma 

a possibilitar uma ampla faixa de zoom óptico, permitindo o enquadramento de uma 

cena de no mínimo 300 metros a partir de uma altura de voo de 2000 pés com 

ângulo de visada de 45º, e deve incluir ajuste de foco automático e manual. 

d) O sistema deverá apresentar recursos adicionais de processamento de imagem 

que possibilitem melhor qualidade de imagem em função de condições ambientais 

adversas, como fumaça, neblina, névoa seca, etc. 

e) Possuir telêmetro a laser com alcance de, no mínimo, 20 km e precisão tolerável 

de até 10 metros, com gerador de feixe classe 1, inofensivo para os olhos; 

f) Possuir apontador laser (invisível a olho nu) ANSI Classe 3b com potência entre 40 

e 100mW para apontamento de alvos; 

g) Possuir sistema de acompanhamento automático de alvos para todos os sensores, 

com no mínimo um modo de acompanhamento de cena e modos de 

acompanhamento de alvos em movimento em função do contraste entre estes e o 

ambiente em seu redor; 

h) Possuir Torre Giro-Estabilizada com unidade de processamento integrada, de 

forma a reduzir o número de componentes e economizar espaço na cabine e no 

bagageiro da aeronave, capaz de permitir imagens nítidas e estáveis em qualquer 
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posição (azimute x elevação), mesmo com zoom máximo, com no mínimo 04 

eixos de estabilização. A torre deve ser posicionada na estrutura da aeronave de 

forma a garantir menor influência da vibração do helicóptero e melhor campo de 

(minimizar ou eliminar a existência de pontos cegos), sem comprometer demais 

sistemas da aeronave já instalados (antenas, tanques de combustível, janelas de 

inspeção, corta-cabos, etc.). A torre deverá ser capaz de oferecer resposta para 

movimentos inferiores a 15μrad (quinze microrradianos), movimentação de 360º 

(trezentos e sessenta graus) em azimute e movimentação em elevação que permita 

captura de imagens em ângulos, no mínimo, de -20º (vinte graus negativos) até 120º 

(cento e vinte graus) em relação à linha longitudinal da aeronave. A plataforma da 

câmera deverá ser completamente selada, atendendo às normas militares norte-

americanas MIL-STD-810E e MIL-STD-461 ou europeia RTCA/DO-160E; 

i) Possuir, no mínimo, as seguintes interfaces para conexão com outros 

equipamentos e acessórios: RS-232, RS-422, ARINC 429 e Ethernet; 

j) Possuir uma unidade de controle que seja portátil e de fácil manuseio, contendo 

todos os comandos necessários para a operação do sistema, que possa ser utilizada 

tanto por um operador sentado na cabine de passageiros quanto por um dos pilotos 

no posto dianteiro, sem comprometimento das cablagens e conexões; 

k) Possuir GPS e sistema inercial incorporados que possibilitem a Geo-Localização 

de um alvo (apresentação na tela de suas coordenadas geográficas - latitude, 

longitude e elevação), a Geo-Estabilização da linha de visada dos sensores em um 

alvo e o armazenamento de suas coordenadas como um waypoint do usuário, e ainda 

o Geo-Apontamento de um alvo a partir do fornecimento de suas coordenadas 

geográficas através do sistema de mapas móveis ou diretamente pelo menu do 

sistema. Este recurso deverá possibilitar ainda conhecer a velocidade e o rumo de 

um alvo móvel na superfície. 

l) Possuir capacidade de armazenar, no mínimo, 12 alvos georreferenciados através 

de marcação direta a partir de seu apontamento ou através da introdução de suas 

coordenadas geográficas via menu do sistema; 

6.5.1.2 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 e 15 polegadas widescreen no posto traseiro, que suportem 
as resoluções de vídeo oferecidas pelo sistema imageador. Os monitores deverão ter 
controle de brilho e contraste para possibilitar, adequadamente, operação no período 
noturno ou em ambiente com baixa luminosidade, sem provocar ofuscamento da visão 
para os pilotos e/ou tripulantes. Os monitores deverão ser configurados para exibir as 
imagens da câmera e do sistema de mapas móveis alternada ou simultaneamente, bem 
como, para suportar o recurso de sobreposição de mapa na imagem da câmera ou 
recurso de realidade aumentada.  

6.5.1.3 Sistema de navegação tipo mapas móveis (moving map) 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. Este 
dispositivo deverá ainda: 

a) Permitir o carregamento de mapas e imagens de satélite georreferenciadas 

produzidos pelo próprio usuário, para uso em operações especiais; 

b) Permitir o armazenamento e a recuperação de marcações contidas em arquivos 

(KML) do Google Earth; 
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c) Permitir a criação de marcações para monitoramento e acompanhamento de 

locais de interesse do usuário; 

d) Permitir a exibição do mapa móvel lado a lado com a imagem da câmera ou tela 

cheia; 

e) Os mapas móveis deverão ter, preferencialmente, cor de fundo clara para 

operação diurna ou em ambiente de grande luminosidade na cabine e cor de fundo 

escura para visualização noturna ou em ambiente de baixa luminosidade, sem 

ofuscamento para os pilotos e/ou tripulantes; 

f) Permitir, a partir de base em solo, o planejamento de operações aéreas (com o 

carregamento de missões aéreas, onde devem ser especificados roteiros de voo, 

entre outros parâmetros) e o controle de execução de operações aéreas (com a 

transmissão de vídeos georreferenciados, dos posicionamentos georreferenciados da 

aeronave e de outras informações necessárias); 

g) Permitir a sobreposição, diretamente sobre a imagem de vídeo original (HD) dos 

sensores visíveis e infravermelho, de mapas, de informações de nomes de ruas, 

endereços, pacotes de dados e outros pontos de referência criados pelo usuário 

(realidade aumentada). As escalas de mapas deverão ser continuamente variáveis, 

para que a sobrecamada acompanhe o zoom aplicado à câmera; 

h) A contratada deverá fornecer a atualização da base de dados dos mapas móveis 

enquanto viger o contrato. 

6.5.1.4 Sistema de Transmissão de Vídeo e Áudio de Alta Definição, compatível com 
o sistema de recepção (item 6.5.1.8), operando na faixa de frequência destinada pela 
ANATEL para este tipo de aplicação, possuindo os seguintes componentes: 

a) Transmissor digital HD/SD, modulação COFDM, compatível com sistema DVB-T 

com largura de canal de 6, 7 e 8 MHz, entradas de Vídeo ASI-SD, HD-SDI e analógica 

NTSC e entradas de áudio; 

b) Antena transmissora com configuração e ganho compatíveis com os requisitos 

apresentados nas alíneas 6.5.1.4.a e 6.5.1.8.d. A antena deverá ser montada na 

aeronave com solução, independente da atuação do operador, que evite avarias na 

antena durante a operação da aeronave, incluindo decolagem e pouso. A antena de 

transmissão deverá manter a transmissão ininterrupta para ângulos de inclinação 

lateral e arfagem da aeronave de, no mínimo, 15º, bem como deverá transmitir em 

um ângulo contínuo de 360º ao redor do eixo vertical da aeronave, de forma a não 

impor restrições nas condições de voo da aeronave; 

c) Painel de Controle Remoto para controle do transmissor e do basculamento da 

antena, quando aplicável, instalado no console de operação do sistema; 

d) Todo o Sistema de Transmissão de Vídeo e Áudio de Alta Definição deverá estar 

em plena conformidade com as normas e resoluções da Agência Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL; 

e) Os equipamentos fornecidos para o Sistema de Transmissão de Vídeo e Áudio de 

Alta Definição deverão possuir homologação na ANATEL conforme requerido por 

aquela Agência; 

f) Os equipamentos fornecidos para o Sistema de Transmissão de Vídeo e Áudio de 

Alta Definição deverão ser capazes de terem sua potência de transmissão ampliada 

para 10W de saída, mediante a instalação, modificação ou substituição de 

amplificador de potência, devendo ser detalhado no projeto fornecido as 

especificações dos equipamentos ou modificações necessárias para se proceder a 

este aumento de potência, juntamente com o diagrama simplificado de sua 

instalação elétrica e mecânica. A capacidade e cablagem devem ser fornecidas 

considerando-se a potência de 10W. Entretanto, as estações utilizadas para a 
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transmissão de informações de vídeo e áudio em alta definição deverão atender às 

condições de uso de radiofrequências definidas pelo Regulamento sobre Canalização 

e Condições de uso da Faixa de Radiofrequências de 4,9 GHz, aprovado pela 

Resolução Anatel nº 494, de 24 de março de 2008, especificamente quanto às 

características de transmissão, ou seja, ao limite de potência de pico na saída do 

transmissor, à largura de faixa de canal, ao valor de pico da densidade espectral de 

potência, ao tipo e ganho de antenas, além de observar os limites quanto às 

emissões indesejáveis; 

g) A transmissão de vídeo e áudio deve ser criptografada utilizando-se o padrão AES 

(Advanced Encryption Standard) com chave de, no mínimo, 128 bits. 

6.5.1.5 Adequação do sistema de comunicação da aeronave, para permitir a 
comunicação do operador do sistema imageador tanto com a tripulação quanto com as 
equipes de solo e dos Centros de Comando via rádio, sempre que este estiver disponível 
na aeronave. 

6.5.1.6 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. O sistema 
deverá ser configurado de forma que, durante a gravação do vídeo, a gravação de áudio 
possa ser ativada e desativada a critério do operador e a integração deve ser feita de 
forma a possibilitar a gravação do áudio produzido dentro da aeronave. Este gravador 
deverá dispor de painel de controle contendo todos os comandos necessários para a sua 
operação e porta USB padrão 2.0 ou superior, permitindo a gravação das imagens 
produzidas pelo sistema imageador em dispositivos móveis que utilizam memória flash, 
como pendrives ou cartões de memória. Os arquivos de vídeo gerados pelo sistema 
devem possuir um formato facilmente reconhecido pelos players mais comuns do 
mercado (por exemplo: extensão AVI ou MPG); 

6.5.1.7 Console do operador do sistema, integrando todos os painéis de controle dos 
diversos equipamentos e as interfaces necessárias à operação do sistema. Deverá ser 
concebido levando 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 instalação e remoção do 
console do operador e de todos os equipamento não deve consumir mais que 60 
minutos, permitindo a transferência completa do sistema de uma aeronave para outra 
que tenha recebido as instalações fixas; 

6.5.1.8 Sistema Fixo e Móvel de Recepção de Vídeo e Áudio em solo, compatível 
com o sistema de transmissão (item 6.5.1.4), 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, composto por: 

a) Receptores Digitais HD/SD, modulação COFDM, 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. O transmissor deverá possuir conexão Ethernet e deverá 

possibilitar monitoramento e controle remoto de suas funções via interface 

IP; 

b) Antena Receptora Eletrônica com configuração e ganho compatíveis com os 

requisitos das alíneas “a”, “c”, “d” e “e” deste item, cobertura de 360º em 

azimute e 180º em elevação. As antenas dos sistemas fixos devem possuir 

suporte para instalação em torre, enquanto as dos sistemas móveis devem 

possuir sustentação por meio de base do tipo tripé e ambas devem ser 

fornecidas com os cabos necessários para o correto funcionamento do 

sistema. Os cabos para o sistema móvel devem possuir, no mínimo, 20 

(vinte) metros; 

c) O Proponente deverá fornecer o serviço de instalação de sistemas de 

recepção fixos com antenas instaladas em torres indicadas na Tabela 6 do 

item 7.3 e receptores digitais em racks localizados em salas apropriadas, e 
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sistemas de recepção móveis instalados em unidades móveis. Nos dois casos, 

casos, os sistemas deverão ser capazes de proporcionar a recepção 

simultânea de, no mínimo, duas aeronaves (em um mesmo site de recepção 

ou na unidade móvel). O fornecedor deverá também fornecer o suporte 

técnico para a integração dos sistemas ao centro de controle; 

d) A operação conjunta do sistema de transmissão e recepção de vídeo e áudio 

deve ser tal que a transmissão seja feita sem falhas entre o helicóptero e o 

receptor, seja fixo ou móvel, para distâncias de, no mínimo, 15 quilômetros, 

em todas as direções simultaneamente, com linha de visada; 

e) O sistema de recepção deverá permitir a expansão do número de sites de 

recepção mediante a aquisição de novos equipamentos receptores. 

6.6 Especificações Técnicas – Fornecimento de sistemas de transmissão 

6.6.1 Considerando que alguns estados-sede já possuem aeronaves equipadas com Sensor 
Infravermelho e Eletro-Óptico, entretanto sem sistema de transmissão de vídeo, e sendo 
do interesse da SESGE/MJ, em conjunto com os estados-sede, que as imagens geradas por 
esses sensores sejam disponibilizadas para fins de Comando e Controle e que as soluções 
sejam homogêneas, deverão ser fornecidos sistemas de transmissão de vídeo para essas 
aeronaves de modo a compatibilizá-las com os novos sistemas descritos neste Termo de 
Referência. Deverão ser fornecidos, instalados e integrados a essas aeronaves os 
equipamentos a seguir discriminados: 

6.6.1.1 Sistema de Transmissão de Vídeo e Áudio de Alta Definição, compatível com o 
sistema de recepção (item 6.5.1.8), operando na faixa de frequência destinada pela 
ANATEL para este tipo de aplicação, possuindo os seguintes componentes: 

a) Transmissor digital HD/SD, modulação COFDM, compatível com sistema DVB-

T com largura de canal de 6, 7 e 8 MHz, entradas de Vídeo ASI-SD, HD-SDI e 

analógica NTSC e entradas de áudio; 

b) Antena transmissora com configuração e ganho compatíveis com os 

requisitos apresentados nas alíneas 6.5.1.4.a e 6.5.1.8.d. A antena deverá 

ser montada na aeronave com solução, independente da atuação do 

operador, que evite avarias na antena durante a operação da aeronave, 

incluindo decolagem e pouso. A antena de transmissão deverá manter a 

transmissão ininterrupta para ângulos de inclinação lateral e arfagem da 

aeronave de, no mínimo, 15º, bem como deverá transmitir em um ângulo 

contínuo de 360º ao redor do eixo vertical da aeronave, de forma a não 

impor restrições nas condições de voo da aeronave; 

c) Painel de Controle Remoto para controle do transmissor e do basculamento 

da antena, quando aplicável, instalado no console de operação do sistema; 

d) Todo o Sistema de Transmissão de Vídeo e Áudio de Alta Definição deverá 

estar em plena conformidade com as normas e resoluções da Agência 

Nacional de Telecomunicações – ANATEL; 

e) Os equipamentos fornecidos para o Sistema de Transmissão de Vídeo e Áudio 

de Alta Definição deverão possuir homologação na ANATEL conforme 

requerido por aquela Agência. 

f) Os equipamentos fornecidos para o Sistema de Transmissão de Vídeo e Áudio 

de Alta Definição deverão ser capazes de terem sua potência de transmissão 

ampliada para 10W de saída, mediante a instalação, modificação ou 

substituição de amplificador de potência, devendo ser detalhado no projeto 

fornecido as especificações dos equipamentos ou modificações necessárias 

para se proceder a este aumento de potência, juntamente com o diagrama 

simplificado de sua instalação elétrica e mecânica. A capacidade e 

devem ser fornecidas considerando-se a potência de 10W. Entretanto, as 

estações utilizadas para a transmissão de informações de vídeo e áudio em 
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alta definição deverão atender às condições de uso de radiofrequências 

definidas pelo Regulamento sobre Canalização e Condições de uso da Faixa 

de Radiofrequências de 4,9 GHz, aprovado pela Resolução Anatel nº 494, de 

24 de março de 2008, especificamente quanto às características de 

transmissão, ou seja, ao limite de potência de pico na saída do transmissor, 

largura de faixa de canal, ao valor de pico da densidade espectral de 

potência, ao tipo e ganho de antenas, além de observar os limites quanto às 

emissões indesejáveis; 

g) A transmissão de vídeo e áudio deve ser criptografada utilizando-se o padrão 

AES (Advanced Encryption Standard) com chave de, no mínimo, 128 bits. 

7. VISITA TÉCNICA  

7.1 As empresas proponentes poderão agendar visita técnica prévia a se realizar até um dia 
útil antes da realização do pregão, a fim de conhecer as aeronaves nas quais serão 
executadas as instalações dos sistemas, avaliar a configuração atual e a compatibilidade com 
os equipamentos que serão oferecidos, tomando conhecimento de todas as condições e 
peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, preparação de proposta 
e a execução do objeto da Licitação bem como efetuar consultas à documentação dos 
helicópteros. 

7.2 As visitas deverão ser agendadas em dias úteis, mediante contato direto com os 
responsáveis abaixo indicados, ocasião em que serão informados os locais e horários 
disponíveis para a visita. 

Tabela 5. Lista de contatos em cada estado. 

Estado Responsável Telefone E-mail 

AM 
Cap. PM Paulo Emílio Vieira 
de Melo 

(92) 8202 – 2020  
(92) 8842 – 1963 

pauloemilio.vieira@hotmail.com 

BA 
Cap. PM Reinaldo Souza dos 
Santos 

(71) 3116 – 1618 
(71) 8833 – 4884 

reinaldo@pm.ba.gov.br 
cc: reinaldo1607@gmail.com 

CE 
Cel QOPM Antonio Nirvando 
Monteiro Vieira 

(85) 3101 – 3790 
(85) 3101 – 3791 

ciopaer@sspds.ce.gov.br 

DF 

Polícia Civil 
Del. Alexandre Dias 
Nogueira 

(61) 9152 – 5539 
(61) 9674 – 0618 

aledn63@gmail.com 

Polícia Militar 
Ten. Cel. Márcio Luiz Ramos 
Pereira 

(61) 9666 – 6012 
(61) 3910 – 1960 

márcio.mardf@yahoo.com.br 

DETRAN  
Ricardo de Oliveira Timóteo 

(61) 8138 – 9932 
(61) 3905 – 5917 

ricardoagente@yahoo.com.br 

MG 

Cap PM João Antônio de 
Oliveira 
1º Ten PM Rodrigo Pereira 
Martins 

(31) 2123 – 1117 
(31) 2123 – 1123 

oliveira@pmmg.mg.gov.br 
rodrigo.martins@pmmg.com.br 

MT 
Ten Cel Airton Benedito de 
Siqueira Junior 

(65) 9973 – 9416 
airtonsiqueira@seguranca.mt.gov
.br 
cc: airton30@globo.com 

PE 
Maj. PM Allyson Joseph 
Rodrigues Bandeira 

(81) 9488 – 3368 ajrbandeira@yahoo.com.br 

PR 
Ten. Cel. Orlando Artur da 
Costa 

(41) 3251 – 1800 
(41) 9201 – 4279 

mcartur66@gmail.com 

RJ 
Ten Cel Miguel Francisco 
Ramos Junior 

(21) 2717 – 7187 
(21) 7842 – 7970 

projetos@gamfenix.net 

RN 
TCPM Edwin Aldrin Salviano 
de Brito 

(84) 8132 – 6306 
(84) 9950 – 9410 

ceiopaer@hotmail.com  
cc: aldrinbritosb@hotmail.com 
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mailto:aldrinbritosb@hotmail.com
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(84) 3644 – 6406 

RS 

Policia Militar 
Ten. Cel Carlos Alberto 
Luvizetto Selistre 
Maj. Danúbio Augusto Engers 
Lisboa 

(51) 8501 – 6537 
(51) 9984 – 1181 
(51) 3337 – 6907 

selistre@brigadamilitar.rs.gov.br 
lisboa@brigadamilitar.rs.gov.br 
cc: danubiolisboa@gmail.com 

Polícia Civil 
Del. Carlos Iglesias Júnior 
Del. Francisco Carlos do 
Oliveira Soares 

 
(51) 8445 – 4739 
(51) 8446 – 6852 

 
carlos-iglesias@pc.rs.gov.br 
francisco-soares@pc.rs.gov.br 

SP 
CEL PMESP Marco Antonio 
Severo Silva 

(11) 2221 – 7299 msevero@policiamilitar.sp.gov.br 

7.3 As empresas proponentes poderão, ainda, agendar visita técnica prévia a se realizar até 
um dia útil antes da realização do pregão, a fim de conhecer as localizações das torres em 
que serão instaladas as antenas do sistema de recepção fixo, avaliar a configuração atual e a 
compatibilidade com os equipamentos que serão oferecidos, tomando conhecimento de todas 
as condições e peculiaridades que possam, de qualquer forma, influir sobre o custo, 
preparação de proposta e a execução do objeto da Licitação. As localizações são 
especificadas na Tabela abaixo. 

Tabela 6. Localização das torres. 

Estado Coordenadas Geográficas Endereço 

AM 03º06’15’’S, 059º59’56’’W 
Av. André Araújo, nº 1706, bairro Aleixo, CEP: 

69060-000, Manaus/AM 

BA 12º59’27’’S, 038º31’32’’W 
Apolo XXVIII - Av. Sete de Setembro, nº 2044, 

Salvador/BA 

CE 03º43’32’’S, 038º28’27’’W,  
Rua Estrela do Oriente, Nº 178. P.Ref. Estação da 

CAGECE 

DF 15º47’01’’S, 047º54’30’’W 
Eixo Monumental, s/n, Anexo do Palácio do Buriti, 

Brasília/DF 

MG 15º53’38’’S, 043º59’00’’W 
Rua Engenho do Sol, em frente ao nº 565, bairro 

Jardim Montanhês, Belo Horizonte/MG 

MT 15º34’04’’S, 056º04’21’’W 

Av. B, Bloco B, Anexo II, Centro Político 

Administrativo – Mato Grosso, CEP 78.049-927, 

Cuiabá/MT 

PE 08º03’59’’S, 034º53’04’’W 
Rua Rio Capibaribe, nº 147, bairro São José, CEP 

500200-080, Recife/PE 

PR 25º26’29’’S, 049º15’53’’W 
Av. Marechal Floriano Peixoto, n° 1401, bairro 

Rebouças, Curitiba/PR 

RJ 22º57’03’’S, 043º13'51’’'W 

Morro do Sumaré, Estrada do Sumaré, s/n, bairro 

Alto da Boa Vista, CEP 20.261-270, Rio de 

Janeiro/RJ 

RN 05º47’24’’S, 035º11’31’’W Rua São Pedro, s/n, bairro Mãe Luiza,  

RS 30º04’46’’S, 051º11’01’’W Morro da Polícia, Cascata, Porto Alegre/RS 

SP 

A ser determinado em 

coordenação com a 

empresa contratada. 

A ser determinado em coordenação com a empresa 

contratada. 

7.4 As empresas proponentes, caso decidam não realizar as visitas técnicas, 
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mailto:danubiolisboa@gmail.com
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responsabilizar-se-ão pela falta de informação acerca das peculiaridades das aeronaves e 
localidades que possam, porventura, afetar a elaboração de projetos, estimativas de custos e 
cronograma de execução da proposta ofertada. 

8. GARANTIAS 

8.1 Todos os equipamentos e componentes do sistema, bem como serviços realizados, 
deverão ser garantidos até, no mínimo, 31 de dezembro de 2014, devendo ainda cobrir o 
reparo e a correção de eventuais danos ou problemas causados à aeronave devido à 
instalação. 

8.2  A administração da garantia será de responsabilidade da contratada, devendo arcar 
com todas as despesas relacionadas, tais como fretes, correspondências, serviços próprios e 
de terceiros, partes e peças, despesas com deslocamento de equipes, despesas de 
comunicação, entre outros, inclusive no exterior, sem qualquer ônus adicional para a 
Contratante. 

8.3 Em caso de contratação de terceiros para a execução de serviços de garantia, a 
contratada deverá apresentar à contratante certificação ou homologação da ANAC da 
subcontratada, exigida pela legislação aeronáutica para o modelo do helicóptero e dos 
equipamentos sujeitos a intervenção, o que couber. 

8.4 A empresa deverá ainda garantir a assistência técnica no Brasil no mínimo para o 
conjunto dos sensores infravermelho e eletro-óptico (subitem 6.5.1.1), para consoles de 
operador do sistema (subitem 6.5.1.7) e para o sistema de transmissão (subitens 6.5.1.4 e 
6.6.1.1) durante a vigência da garantia. A assistência técnica deve consistir na capacidade de 
executar a garantia técnica, realizar reparos de 1º nível, no mínimo, em oficina homologada e 
prover pessoal especializado atender as necessidades dos operadores. 

8.5 Caso ainda não exista assistência técnica no Brasil, a mesma deverá se comprometer a 
instalar esse tipo de serviço no Brasil, com prazo máximo para implantação e homologação 
junto à ANAC, no que couber, até 20 de maio de 2013 bem como mantê-la até 5 (cinco) anos 
após a entrega definitiva da última aeronave. 

8.6  Sendo necessária a realização de algum procedimento de manutenção nos 
equipamentos, o prazo máximo deverá ser de 20 (vinte) dias corridos, contados da data de 
saída e/ou retirada do equipamento da sede do operador. Em caso excepcional, em 
coordenação com a Contratante, sendo necessária a realização de algum procedimento de 
manutenção no exterior, o prazo máximo para envio e retorno do equipamento encaminhado 
para reparo não poderá exceder 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de saída e/ou 
retirada do equipamento da sede do operador. Ressalvados os prazos necessários para 
exportação e reimportação do bem ou de componente necessário para o reparo e os 
respectivos prazos e tramites que porventura ocorram junto à aduana brasileira. 

8.7 A Contratada deve garantir a disponibilidade dos sistemas instalados, mantendo, em 
estoque, equipamentos sobressalentes para substituir os avariados em um prazo máximo de 
96 horas após o acionamento para atender chamado. Durante o período compreendido entre 
uma semana antes e uma semana após a Copa das Confederações FIFA de 2013 e a Copa do 
Mundo FIFA de 2014, a Contratada deverá prover suporte técnico com esforço especial para 
garantir a reposição de sistema avariado em um prazo máximo de 24 horas após o chamado, 
de forma a não ocasionar nenhum prejuízo operacional à SESGE durante a operação dos 
grandes eventos. 

8.8 Todos os documentos de garantia, homologação e licenciamento dos equipamentos e 
sistemas incorporados deverão ser entregues no ato do recebimento definitivo do objeto, por 
estado. 

9. PRAZO DE EXECUÇÃO 

9.1 As aeronaves devem ser entregues prontas para operação, liberadas para o voo 
(aeronavegável), com o novo sistema instalado e toda a documentação atualizada até o prazo 
estabelecido no item 13.1. 

9.2 Dentro deste período, cada aeronave não poderá permanecer na condição AOG (aircraft 
on the ground) por mais de 60 (sessenta) dias totais. 
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9.3 Caso seja possível, as aeronaves deverão permanecer liberadas para o voo durante a 
fase de homologação aeronáutica da nova configuração, cabendo à CONTRATADA obter a 
referida autorização junto às autoridades aeronáuticas brasileiras. Se possível ainda, deverá 
ser obtida também a autorização para operação dos sistemas imageadores novos em caráter 
provisório até a conclusão do processo. 

9.4 A Contratante definirá, em coordenação com a empresa contratada, o cronograma para 
execução dos serviços de instalação de forma a reduzir os prejuízos para as operações aéreas 
dos operadores durante a vigência do contrato. 

10. RECEBIMENTO DO OBJETO 

10.1 As aeronaves deverão ser entregues completamente configuradas e liberadas 
(aeronavegável) para o voo, juntamente com toda a documentação referente aos serviços 
executados (manuais atualizados, cadernetas das aeronaves atualizadas, bem com os 
certificados de garantia de todos os equipamentos incorporados ou substituídos). 

10.2 O recebimento provisório dar-se-á no momento de entrega de cada aeronave, será 
realizado na sede da CONTRATADA e consistirá de análise documental e testes necessários à 
comprovação do funcionamento de todos os componentes do sistema e do atendimento às 
especificações constantes no Edital. 

10.3 A CONTRATADA deverá comunicar a SESGE, com prazo mínimo de 13 (treze) dias úteis 
anteriores a data da efetiva entrega, informando, inclusive o horário previsto para a entrega 
do OBJETO, por documento formal, por correio eletrônico e por telefone. 

10.4 O recebimento definitivo, por estado, será realizado em até 35 (trinta e cinco) dias 
após a data da conclusão do recebimento provisório, somente após a conclusão dos 
procedimentos a que se referem o item 10.2 e a conclusão do treinamento, previsto nos itens 
6.4.12 a 6.4.15. 

10.5 O recebimento definitivo será realizado por, no mínimo, dois servidores da SESGE e 
consistirá em termo circunstanciado a ser lavrado pelo responsável por seu acompanhamento 
e fiscalização e assinado pelas partes, a ocorrer em cada cidade-sede. 

10.6 Os testes deverão ser realizados no solo e em voo e conduzidos conforme lista de 
procedimentos a ser definida pela Contratante onde constem testes de todos os sistemas 
instalados bem como de sua integração. Estes testes deverão ser acompanhados por um 
representante da contratada, habilitado na operação do sistema, que deverá atestar os 
documentos produzidos nos testes. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1 Providenciar cronograma para execução dos serviços, em coordenação com a empresa 
contratada, para evitar a descontinuidade das operações aéreas dos operadores. 

11.2 A contratante deverá disponibilizar instalações adequadas para a realização do 
treinamento teórico com recurso de projeção de mídia, e aeronave com o equipamento 
instalado para a realização de treinamento prático em solo e a realização de instruções em 
voo. 

11.3 Elaborar termo circunstanciado no ato dos recebimentos, somente após a conclusão dos 
procedimentos a que se referem os itens 10.2 e 10.5, a ser lavrado pelo responsável por seu 
acompanhamento e fiscalização e assinado pelas partes. 

11.4 A contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato de Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

11.5 Exercer a fiscalização dos serviços especialmente designados, na forma da Lei 
8.666/93; 

11.6 Cumprir com todas as obrigações financeiras assumidas para com a instituição 
CONTRATADA, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços; 

11.7 Fornecer as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitadas 
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pela CONTRATADA, que dependerão para o início das atividades; 

11.8 Deverá apresentar formalmente, no momento da assinatura do contrato, representante 
e substituto eventual, os quais deverão ter capacidade gerencial permanente para tratar de 
todos os assuntos relativos ao objeto do contrato, para fornecer toda e qualquer informação 
ou providências; 

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 Apresentar na data de assinatura do contrato Certificado de Registro junto ao Exército 
Brasileiro conforme previsto no Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-
105), aprovado pelo Decreto 3.665, de 20 de novembro de 2000; 

a) Caso não possua o referido certificado, a empresa poderá apresentar declaração 

informando que providenciará o Registro correspondente, sem prejudicar os prazos 

contratuais para conclusão do objeto conforme especificado neste Termo de 

Referência; 

b) Será concedido um prazo máximo de 90 dias, contados da data de assinatura do 

contrato, para apresentação do Certificado de Registro, sujeito à aplicação das sanções 

previstas no Termo de Referência; 

12.2 Certificado(s) de Homologação de Empresa (CHE) expedido(s) pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) que autorize(m) a empresa a realizar serviço de instalação de sistema 
imageador em aeronave de asas rotativas, bem como constar em seu ADENDO de homologação 
junto à ANAC os modelos de helicóptero específicos nos quais os sistemas serão instalados, 
conforme Tabela 1 do item 1.3 do presente Termo de Referência; 

a) Caso não possua em seu ADENDO de homologação junto a ANAC o modelo ou os 

modelos específicos, a empresa poderá apresentar declaração informando que 

providenciará a homologação para o modelo especifico correspondente, sem prejudicar 

os prazos contratuais para conclusão do objeto conforme especificado neste Termo de 

Referência; 

b) Será concedido um prazo máximo de 90 dias, contados da data de assinatura do 

contrato, para apresentação do novo ADENDO do CHE contendo a homologação da 

aeronave em especifico, sujeito à aplicação das sanções previstas no Termo de 

Referência; 

12.3 Fornecer equipamentos novos, de primeiro uso, e que estejam na linha de produção 
atual do fabricante. Não são permitidos equipamentos que estejam em fase de protótipo ou 
pré-produção, nem equipamentos confeccionados especificamente para esta licitação; 

12.4 Providenciar, caso necessário, em coordenação com a SESGE/MJ, os traslados das 
aeronaves entre a sede dos operadores e a oficina, no Brasil, da empresa CONTRATADA para a 
realização dos serviços de remoção e instalação de componentes, inclusive mediante seguro 
financeiro da operação. A empresa CONTRATADA, quando da execução do deslocamento das 
aeronaves entre os estados e a oficina, se responsabilizará objetivamente por quaisquer 
danos/avarias nas mesmas, não cabendo à Administração quaisquer responsabilidades 
subsidiária enquanto estiver sob responsabilidade da CONTRATADA; 

12.5 Executar todos os fornecimentos de materiais e serviços de projeto, instalação, 
integração de componentes, certificação e homologação necessárias para prover a instalação 
dos sistemas imageadores aerotransportados nos helicópteros dos modelos relacionados, de 
propriedade dos governos dos estados-sede, entregando as aeronaves com os novos 
equipamentos prontas para o voo e completamente desembaraçadas pela ANAC, ANATEL e 
outras autoridades pertinentes para retorno às operações; 

12.6 Disponibilizar tripulação para efetuar giros no solo ou voos que venham a ser 
necessários durante a execução da instalação; 

12.7 Informar à CONTRATANTE sobre qualquer necessidade de realização de giros no solo ou 
voos em qualquer etapa da instalação do sistema com antecedência mínima de 13 (treze) dias 
para o deslocamento da Comissão Fiscalizadora que acompanhará os referidos giros ou voos, 
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não estando autorizado qualquer destes procedimentos sem a presença de representantes da 
referida Comissão; 

12.8 Providenciar, junto às autoridades aeronáuticas, a liberação das aeronaves para o voo 
durante a fase de homologação aeronáutica das novas configurações. Caso seja possível, 
providenciar ainda a autorização para operação dos equipamentos em caráter provisório até a 
conclusão do processo; 

12.9 Franquear o acesso de representantes da SESGE/MJ e dos operadores dos estados-sede 
aos locais de execução dos serviços, independentemente de agendamento prévio, para 
verificação in loco das condições e do andamento dos serviços, para esclarecimento de 
dúvidas e para reuniões destinadas à solução de pendências; 

12.10 Fornecer toda a documentação referente aos serviços realizados, como manuais, 
cadernetas, certificados de garantia, homologações, etc., bem como efetuar todos os 
registros e lançamentos necessários na documentação das aeronaves, refletindo as novas 
configurações e as novas condições de aeronavegabilidade; 

12.11 Certificados de Habilitação Técnica expedidos pela Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC) de todos os funcionários que executarão os serviços de instalação e integração do 
sistema imageador nos helicópteros, compatíveis com as tarefas que desempenharão; 

12.12 Para cada um dos equipamentos que serão fornecidos: Documentos técnicos dos 
respectivos fabricantes ou representantes no Brasil que descrevam objetivamente as 
especificações técnicas de todos os equipamentos, componentes, peças e acessórios que 
farão parte do sistema oferecido, acompanhados de um diagrama simplificado do sistema 
imageador e de transmissão de vídeo e dados proposto, identificando cada um dos 
componentes (fabricante e modelo) e suas ligações com os demais. 

12.13 Cabe à contratada elaborar e apresentar, em coordenação com a SESGE/MJ, os projetos 
de instalação dos sistemas imageadores, de transmissão de vídeo e dados e demais 
equipamentos complementares nas aeronaves relacionadas, a serem submetido à ANAC e à 
ANATEL para aprovação e homologação, e executar os serviços relacionados neste Termo de 
Referência e outros que sejam necessárias para o cumprimento do objeto; 

a) Deverá ser apresentado em, no máximo, 30 (trinta) dias um pré-projeto e em 90 

(noventa) dias o projeto final, sem prejuízo dos demais prazos estabelecidos no Termo 

de Referência; 

12.14 Em caso de um projeto nacional de instalação, apresentar um Profissional 
Credenciado em Projeto, pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), com a função de 
acompanhar a certificação do projeto de instalação junto à ANAC. 

12.15 Homologação de todo o sistema para os diversos modelos de helicópteros relacionados 
junto às autoridades aeronáuticas, com fornecimento dos respectivos certificados; 

12.16 A CONTRATADA fornecerá todo o material didático necessário, em língua portuguesa, 
para a realização do treinamento, incluindo apresentações e apostilas; 

12.17 A CONTRATADA deverá executar diretamente os serviços descritos nos itens 6.4.1 a 
6.4.8, em oficina homologada localizada no Brasil, vedada a subcontratação, como garantia 
do cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e seus anexos. 

12.18 A administração da garantia será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo arcar 
com todas as despesas relacionadas, tais como fretes, correspondências, serviços próprios e 
de terceiros, partes e peças, despesas com deslocamento de equipes, despesas de 
comunicação, entre outros, inclusive no exterior, sem qualquer ônus adicional para a 
CONTRATANTE. 

12.19 Além das demais obrigações acima elencadas, são obrigações da CONTRATADA, todas 
aquelas citadas no item 6 e seus subitens, as quais compõem o objeto deste Termo de 
Referência. 

12.20 Deverá apresentar formalmente, no momento da assinatura do contrato, 
representante e substituto eventual, os quais deverão ter capacidade gerencial permanente 
para tratar de todos os assuntos relativos ao objeto do contrato, para fornecer toda e 
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qualquer informação ou providências. 

13. PRAZOS DE ENTREGA 

13.1 Os equipamentos e instalações deste termo de referência deverão ser entregues 
provisoriamente conforme o cronograma a seguir: 

a) Entrega de duas partes fixas e uma parte móvel para cada estado-sede da Copa das 

Confederações FIFA de 2013 até o dia 20 de maio de 2013, ressalta-se que os estados 

mencionados são BA, CE, DF, MG, PE e RJ; 

i. Considerando que alguns estados-sede listados acima possuem três aeronaves que 

receberão partes fixas, conforme item 1.3 – Tabela 1, as aeronaves não 

contempladas na entrega da alínea “a” deverão ser entregues, com partes fixas 

instaladas, até o dia 02 de agosto de 2013; 

b) Entrega, devidamente instalada, de 03 (três) sistemas de transmissão aos 

helicópteros do Distrito Federal, conforme item 1.4 – Tabela 2, até o dia 20 de maio de 

2013; 

c) Entrega de 06 (seis) sistemas completos (parte móvel e partes fixas) aos estados-

sede da Copa do Mundo FIFA de 2014 não contemplados no item anterior até o dia 01 

de dezembro de 2013, ressalta-se que os estados mencionados são AM, MT, PR, RN, RS 

e SP; 

d) A entrega definitiva de cada aeronave deverá ocorrer em até 35 (trinta e cinco) 

dias do Recebimento Provisório. 

13.2 Caso o contrato seja assinado em data posterior a 21 de dezembro de 2012, os prazos 
a que se referem o item 13.1 alíneas “a” e “b” passam a ser de 150 (cento e cinquenta) dias 
corridos a contar da assinatura do mesmo. 

14. DA PROPOSTA 

14.1 A proposta deverá ser apresentada, em moeda brasileira, em planilha detalhada, 
conforme Tabela 3 do item 1.6, que deverá conter: 

a) Redação em língua portuguesa, sem rasuras, ressalvas, emendas, acréscimos e 

entrelinhas; 

b) Dados da LICITANTE tais como: razão social, número do CNPJ, nome, endereço 

completo, número de telefone para contato, sítio da Internet, se houver, endereço 

eletrônico, banco, números da agência e conta corrente, data e assinatura do 

representante legal. 

c) Detalhes das especificações técnicas de todos os equipamentos, componentes, 

peças e acessórios que farão parte dos subsistemas oferecidos, bem como de um 

diagrama simplificado do sistema proposto indicando cada um dos componentes e suas 

ligações com os demais; 

d) Prazo para entrega do OBJETO, que não poderá ser superior ao estabelecido neste 

Termo de Referência; 

e) As quantidades de cada item, preço unitário e total (de cada um dos elementos 

que compõem os sistemas), expressos em reais em algarismo e por extenso; 

f) Na composição dos preços já deverão estar consideradas todos os custos, tais como 

tributos, fretes, transportes, seguros e demais despesas que incidam direta ou 

indiretamente, nos preços para fornecimento do OBJETO deste Termo de Referência; 

g) Documentação técnica do fabricante dos equipamentos de forma a comprovar o 

atendimento das especificações dos equipamentos cotados; 

h) Considera-se documentação oficial do fabricante: catálogo, folder, certificado ou 

manual, preferencialmente em português, elaborado pelo fabricante. Se estiver 
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elaborado em outro idioma, este deverá vir acompanhada de tradução para a língua 

portuguesa; 

i) Prazo de garantia do OBJETO contratado, contra vícios ou fato do produto, sem 

quaisquer ônus adicionais para a SESGE, será de vinte e quatro meses, a partir da 

entrega definitiva do OBJETO; 

j) Prazo de entrega: não poderá ser superior ao previsto no item 13, deste Termo de 

Referência; 

k) Prazo de validade da proposta não inferior a sessenta dias; 

l) Os componentes que não estejam claramente especificados e cotados na proposta, 

serão considerados como parte integrante do OBJETO. 

14.2 A Secretaria Extraordinária de Segurança de Grandes Eventos se valerá de análise 
técnica das propostas, na fase de aceitação de cada item, podendo rejeitar a proposta cujas 
especificações não atenderem aos requisitos mínimos constantes deste Termo de Referência e 
em seus Anexos. Podendo ainda, a administração, a qualquer momento que julgar necessário, 
diligenciar para averiguação da proposta ofertada. 

15. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

15.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, em moeda 

corrente brasileira, contados a partir da data final do período de adimplemento a que 

se referir, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente 

indicados pelo contratado. 

15.2  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que 

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 

5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do 

art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.3 O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do 

contratado no SICAF, bem como sua regularidade trabalhista junto ao TST.  

15.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

15.5 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

15.6 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

15.7 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará 

condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que 

faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

15.8 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de 

compensação financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o 

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte 
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fórmula: 

 EM = I x N x VP I =
365

100/TX
 

onde: 

EM = Encargos Moratórios 

VP = Valor da Parcela em atraso 

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

I = índice de atualização financeira 

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

16. DO REAJUSTE DOS PREÇOS 

16.1 Os preços contratados são fixos e irreajustáveis. 

16.2 Comprovada a necessidade de reequilíbrio financeiro, oportunidade em que a 
CONTRATADA deverá apresentar demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 
planilha de custos e formação de preços, será permitida a revisão do preço do objeto 
contratado na conformidade do edital, de acordo com a legislação vigente e tomando-se 
como base a Tabela 3 do item 1.6 com a composição do preço apresentada, de forma que 
reste comprovado o acréscimo nos custos relativos ao presente contrato. 

16.3 O Fiscal de Contrato deverá analisar o pedido da contratada e, no caso da concessão 
dos reajustes, o preço dos itens não poderão ser superiores aos preços praticados no 
mercado. 

17. DOS ACRÉSCIMOS, SUPRESSÕES E ALTERAÇÕES  

17.1 A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, e mediante 
Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, no montante de até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, de acordo com o 
constante nos  parágrafos primeiro e segundo do artigo 65, da Lei nº 8.666/93, desde a 
comprovada necessidade unilateral da Administração, mediante fundamentos técnicos 
devidamente formalizados e juntados aos autos.  

17.2 Este Contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos casos previstos 
no Art. 65 da Lei nº 8666/93, sempre por meio de Termos Aditivos ou Apostilamento, 
conforme o caso. 

18. DO ACOMPANHAMENTO DA FISCALIZAÇÃO 

18.1 A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE/MJ) designará 
Comissão Técnica, mediante Portaria, que acompanhará a execução do objeto deste Termo 
de Referência.  

18.2 A CONTRATADA deverá submeter-se à fiscalização permanente da comissão 
especialmente designada pela Administração, que terá amplo acesso a todas as informações 
referentes aos trabalhos objeto da contratação. 

18.3 A ausência da fiscalização do CONTRATANTE não elide, nem diminui, a 
responsabilidade da CONTRATADA. 

18.4 A CONTRATADA deverá manter representante, aceito pela Secretaria Extraordinária 
de Segurança para Grandes Eventos, durante o período de vigência do contrato, para 
representá-la sempre que for necessário. 

18.5 Caberá ao Fiscal as seguintes atribuições: 

a) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual, bem como a prestação dos 
serviços de acordo com o Cronograma de Execução; 

b) Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando todas as ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos; 
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c) Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA  e atestar a realização 
dos serviços, para fins de liquidação e pagamento; 

d) Comunicar à CONTRATADA, formalmente, as irregularidades cometidas; 

e) Encaminhar às autoridades competentes eventuais pedidos de modificação 
contratual; 

f) Encaminhar aos superiores problemas que fogem à sua competência ordinária. 

18.6 Ao Fiscal de Contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução 
do Contrato e dos respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e 
pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 
8.666/1993 e suas alterações. 

18.7 Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização 
inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, 
não implicando a atividade de acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou 
redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a co-responsabilidade da SESGE/MJ; 

18.8 A Fiscalização poderá rejeitar qualquer produto quando entender que a sua execução 
está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos no Termo de Referência, respeitado o 
contraditório e ampla defesa, período esse em que a contagem de prazo para a entrega dos 
produtos estará suspensa; 

18.9 As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores 
designados para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser encaminhadas 
ao Diretor de Logística, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

18.10 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela 
CONTRATADA, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a 
aplicação de sanções administrativas previstas neste Contrato e na legislação vigente, 
podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 
8.666, de 1993.  

18.11 Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações 
continuadas com dedicação exclusiva dos profissionais da CONTRATADA exigir-se-á, quando 
aplicável e for necessário, dentre outras, as seguintes comprovações:  

18.11.1 No caso de empresas e empregados regidos pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas:  

a) recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e de 
seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3o da Constituição federal, sob pena 
de rescisão contratual;  

b) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior;  

c) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;  

d) fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível;  

e) pagamento do 13º salário;  

f) concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da 
Lei;  

g) realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;  

h) eventuais cursos de treinamento e reciclagem;  

i) encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a 
RAIS e a CAGED;  

j) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou 
sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e  

k) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados 
vinculados ao contrato. 
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19. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

19.1 O adjudicatário, no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do Termo de Contrato 

ou aceite do instrumento equivalente, prestará garantia no valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições 

previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde 

que cumpridas as obrigações contratuais. 

19.1.1 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por 

dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

19.1.2 O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a retenção 

dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 3% (três por cento) do 

valor do contrato a título de garantia, a serem depositados junto à Caixa 

Econômica Federal, com correção monetária, em favor da Contratante. 

19.2 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

19.2.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

19.2.2 Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

19.3 As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 

19.4 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa 

Econômica Federal, com correção monetária. 

19.5 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

19.6 Ocorrendo a prorrogação da vigência contratual, a garantia prestada deverá ser 
validada para o novo período pactuado. 

19.7 A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 

hipóteses:  

19.7.1 caso fortuito ou força maior;  

19.7.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;  

19.7.3 descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela Contratante;  

19.7.4 atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante. 

19.8 Cabe à própria Contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas 

acima, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela 

Contratante. 

19.9 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 

previstas neste item. 

19.10 Será considerada extinta a garantia: 

19.10.1  Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a 

Contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

19.11  A garantia, nos termos do inciso XIX, do art. 19, da IN nº 02/2008, deverá ter validade 
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de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a cada 

prorrogação efetivada no contrato 

19.12 A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas as 
verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso esse pagamento não 
ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a 
garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela 
Administração. 

19.13 Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para corrigir 
quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos 
decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu 
nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal 
– a CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recompor o valor total 
dessa garantia, sob pena de aplicação da penalidade, salvo na hipótese de comprovada 
inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e 
aceita pelo Fiscal do Contrato. 

20. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

20.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto do presente Termo de Referência, por 
erros de execução, por mora na execução dos serviços, por responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA, o CONTRATANTE aplicará as seguintes sanções, com respeito à ampla defesa e 
ao contraditório: 

20.1.1 Advertência por escrito; 

20.1.2 Multa comutada com o subitem anterior no valor equivalente a 0,3% (três décimos) 
ao dia, enquanto perdurarem os motivos da sanção, sobre o valor relativo ao 
serviço não executado no prazo estabelecido, a ser aplicado no faturamento da 
parcela correspondente à da infração, do 1º ao 10º dia de atraso; 

20.1.3 Multa comutada com o subitem anterior no valor equivalente a 0,5% (cinco 
décimos) ao dia, enquanto perdurarem os motivos da sanção, sobre o valor relativo 
ao serviço não executado no prazo estabelecido, a ser aplicado no faturamento da 
parcela correspondente à da infração, do 11º em diante dia de atraso; 

20.1.4 Após o 60º dia de atraso, aplicar-se-á penalidade de suspensão temporária do 
direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 
até 2 (dois) anos, conforme a autoridade fixar em função da natureza e da 
gravidade da falta cometida; 

20.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos 
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no subitem anterior; 

20.1.6 Especificamente quanto ao item 8.7 deste Termo de Referência a multa 
aplicada será no valor de 0,5% do valor prestado em garantia por hora de mora 
que ultrapasse os prazos estabelecidos em referido item. 

20.2 As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão 
do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado pelo mesmo período, sem prejuízo 
das multas previstas no Contrato e demais cominações legais. 

20.3 A sanção a que se refere o item 20.1.5 é de competência exclusiva do Ministro de 
Estado, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias 
de abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 
aplicação. 

20.4 A sanção prevista no item 20.1.3 poderá ser aplicada juntamente com as demais 
penalidades, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no respectivo 
processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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20.5 As sanções previstas neste contrato são independentes entre si, podendo ser aplicadas 
de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

20.6 A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 

20.7 Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE continuará 
efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o montante atribuído 
à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o valor remanescente da 
garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança judicialmente. 

20.8 Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço 
advier de caso fortuito ou motivo de força maior ou na falta de informações ou providências 
que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE junto à CONTRATADA. 

21. DOS CASOS DE RESCISÃO 

21.1 A inexecução total ou parcial do Contrato ensejará sua rescisão, com as 
consequências contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores:  

21.2 Os casos de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado 
o contraditório e a ampla defesa. 

21.3 A rescisão do Contrato poderá ser: 

a) Determinada por ato unilateral e por escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78, da Lei nº 8666/93; 

b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitação, 
desde que haja conveniência para a Administração; 

c) Judicial, nos termos da legislação. 

21.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

21.5 Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, da Lei nº 
8.666/93, sem que haja culpa da CONTRATADA, será esta ressarcida dos prejuízos 
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolução de garantia; 

b) pagamentos devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão, referente aos 
produtos entregues ou parcialmente executados; 

21.6 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado por período determinado pela CONTRATANTE. 

21.7 A rescisão por descumprimento das cláusulas contratuais acarretará a retenção dos 
créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE, 
além das sanções previstas neste Instrumento. 

22. DA VIGÊNCIA 

22.1 A vigência do contrato será de até 24 meses, contados a partir da data de assinatura, 
podendo ser prorrogado a critério da administração, conforme disposto no § 1º do art. 57 da 
Lei nº 8.666/93, de acordo com a necessidade do serviço. 
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO QUE FAZEM ENTRE SI A 

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA 

PARA GRANDES EVENTOS E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.  

A SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PARA GRANDES EVENTOS, com sede no SPO, 

Área 5, Quadra 3, Bloco F, térreo, CEP 70.610-200, Brasília/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

00.394.494/0149-43, neste ato  representada pelo Secretário Extraordinário de Segurança 

para Grandes Eventos VALDINHO JACINTO CAETANO, nomeado pela Portaria nº 109 de 13 de 

fevereiro de 2012, publicada no DOU nº 32 de 14 de fevereiro de 2012, inscrito no CPF 

244.771.171-91, portador da Carteira de Identidade nº 26883 – DRT/DF, doravante 

denominada CONTRATANTE, e a empresa XXXXXXXXXXXXXX inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 

XXXXXXXXXXXXX, sediado(a) na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX doravante 

designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) XXXXXXXXXX, portador(a) da 

Carteira de Identidade nº XXXXXXX, expedida pela (o) XXXXXXX, e CPF nº XXXXXXXXXXXX, 

tendo em vista o que consta no Processo nº 08131.001299/2012-88 e em observância às 

disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 

2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, 

de 11 de outubro de 2010, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei 

nº 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, 

aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o 

presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 09/2012, mediante as cláusulas e 

condições a seguir enunciadas.  

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO 

1.1. O objeto do presente Contrato é a 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 conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na 
proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição. 

1.2. Discriminação do objeto e preços contratados: 
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Item Descrição Quantidade Valor Unitário Total do Item 

1 Sensor infravermelho e eletro-óptico. 12   

2 
Monitor de Vídeo Aeronáutico no posto 

dianteiro. 
30   

3 
Monitor de Vídeo Aeronáutico no posto 

traseiro. 
12   

4 

Sistema de mapas móveis (moving map), 

com realidade aumentada, e respectivos 

componentes e acessórios. 

12   

5 
Sistema de Transmissão de Vídeo Digital 

SD/HD. 
15   

6 

Gravador de áudio e vídeo de alta 

definição e respectivos componentes e 

acessórios. 

12   

7 
Console de operador do sistema e 

respectivos componentes e acessórios. 
12   

8 
Fornecimento e instalação de Sistema de 

Recepção de Vídeo e Áudio Fixo em solo. 
12   

9 
Fornecimento e instalação de Sistema de 

Recepção de Vídeo e Áudio Móvel em solo. 
12   

10 

Instalação de provisões, integração, 

configuração de todos os equipamentos em 

aeronave modelo AS 350BA. 

1   

11 

Instalação de provisões, integração, 

configuração de todos os equipamentos em 

aeronave modelo AS 350B2. 

20   

12 

Instalação de provisões, integração, 

configuração de todos os equipamentos em 

aeronave modelo AS 350B3. 

1   

13 

Instalação de provisões, integração, 

configuração de todos os equipamentos em 

aeronave modelo AS 350B3+. 

3   

14 

Instalação de provisões, integração, 

configuração de todos os equipamentos em 

aeronave modelo AS 350B3e, conforme 

especificado na Tabela 1 deste Termo de 

Referência. 

1  

 

15 

Instalação de provisões, integração, 

configuração de todos os equipamentos em 

aeronave modelo EC 130B4. 

2  

 

16 

Instalação de provisões, integração, 

configuração de todos os equipamentos em 

aeronave modelo HB 350B. 

2  
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Item Descrição Quantidade Valor Unitário Total do Item 

17 

Instalação de provisões, integração, 

configuração do sistema de transmissão de 

vídeo e áudio em aeronaves modelo AS 

350B2. 

3  

 

18 

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. 

12  

 

19 

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. 

12   

VALOR TOTAL  

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, contados da 
assinatura deste, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.  

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............(...............). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 
própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2012, na classificação abaixo: 

Gestão/Unidade: 

Fonte: 

Programa de Trabalho: 

Elemento de Despesa: 

PI: 

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO 

5.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, em moeda 

brasileira, contados a partir da data final do período de adimplemento a que se referir, 

através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados 

pelo contratado. 

5.2.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de 

até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal, nos termos do 

art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

5.3. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 
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competente na nota fiscal apresentada e depois de verificada a regularidade fiscal do 

contratado no SICAF, bem como sua regularidade trabalhista junto ao TST.  

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por 

exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou 

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a 

Contratante. 

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem 

bancária para pagamento. 

5.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação 

aplicável. 

5.7. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e 

contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado 

à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao 

tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

5.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha 

concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 

financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento 

da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 EM = I x N x VP I =
365

100/TX
 

onde: 

EM = Encargos Moratórios 

VP = Valor da Parcela em atraso 

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

I = índice de atualização financeira 

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

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE 

6.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis. . 

6.2. Comprovada a necessidade de reequilíbrio financeiro, oportunidade em que a 
CONTRATADA deverá apresentar demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de 
planilha de custos e formação de preços, será permitida a revisão do preço do objeto 
contratado na conformidade do edital, de acordo com a legislação vigente e tomando-se 
como base a Tabela 3 do item 1.6 com a composição do preço apresentada, de forma que 
reste comprovado o acréscimo nos custos relativos ao presente contrato. 

6.3. O Fiscal de Contrato deverá analisar o pedido da contratada e, no caso da concessão dos 
reajustes, o preço dos itens não poderão ser superiores aos preços praticados no mercado. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. O adjudicatário, no prazo de 15 (quinze) dias após a assinatura do Termo de Contrato 

ou aceite do instrumento equivalente, prestará garantia no valor correspondente a 5% 

(cinco por cento) do valor do Contrato, que será liberada de acordo com as condições 

previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que 
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cumpridas as obrigações contratuais. 

7.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a 

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia 

de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).  

7.1.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Contratante a promover a 

retenção dos pagamentos devidos à Contratada, até o limite de 3% (três por cento) do 

valor do contrato a título de garantia, a serem depositados junto à Caixa Econômica 

Federal, com correção monetária, em favor da Contratante. 

7.2. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de: 

7.2.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 

adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

7.2.2. Prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo 

durante a execução do contrato; 

7.3. As multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada; 

7.4. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, na Caixa 

Econômica Federal, com correção monetária. 

7.5. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia 

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições. 

7.6. Ocorrendo a prorrogação da vigência contratual, a garantia prestada deverá ser 
validada para o novo período pactuado. 

7.7. A Contratante não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 

hipóteses:  

7.7.1. caso fortuito ou força maior;  

7.7.2. alteração, sem prévia anuência da seguradora, das obrigações contratuais;  

7.7.3. descumprimento das obrigações pela Contratada decorrentes de atos ou fatos 

praticados pela Contratante;  

7.7.4. atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Contratante. 

7.8. Cabe à própria Contratante apurar a isenção da responsabilidade prevista nas alíneas 

acima, não sendo a entidade garantidora parte no processo instaurado pela Contratante. 

7.9. Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não 

as previstas neste item. 

7.10. Será considerada extinta a garantia: 

7.10.1.  Com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento 

de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de 

declaração da Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada 

cumpriu todas as cláusulas do contrato; 

7.11.  A garantia, nos termos do inciso XIX, do art. 19, da IN nº 02/2008, deverá ter 

validade de 3 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser renovada a 

cada prorrogação efetivada no contrato 

7.12. A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa pagou todas 
as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso esse pagamento não 
ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a garantia 
será utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas diretamente pela 
Administração. 
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7.13. Nas hipóteses em que a garantia for utilizada total ou parcialmente – como para 
corrigir quaisquer imperfeições na execução do objeto do contrato ou para reparar danos 
decorrentes da ação ou omissão da CONTRATADA, de seu preposto ou de quem em seu 
nome agir, ou ainda nos casos de multas aplicadas depois de esgotado o prazo recursal – a 
CONTRATADA deverá, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, recompor o valor total dessa 
garantia, sob pena de aplicação da penalidade, salvo na hipótese de comprovada 
inviabilidade de cumprir tal prazo, mediante justificativa apresentada por escrito e aceita 
pelo Fiscal do Contrato. 

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO 

8.1  A ENTREGA: 

8.1.1 Os equipamentos e instalações deverão ser entregues provisoriamente 

conforme o cronograma a seguir: 

a) Entrega de duas partes fixas e uma parte móvel para cada estado-sede da Copa 

das Confederações FIFA de 2013 até o dia 20 de maio de 2013, ressalta-se que os 

estados mencionados são BA, CE, DF, MG, PE e RJ; 

i. Considerando que alguns estados-sede listados acima possuem três aeronaves 
que receberão partes fixas, conforme item 1.3 – Tabela 1 do Anexo I – Termo 
de Referência, as aeronaves não contempladas na entrega da alínea “a” 
deverão ser entregues, com partes fixas instaladas, até o dia 01 de agosto de 
2013; 

b) Entrega, devidamente instalada, de 03 (três) sistemas de transmissão aos 

helicópteros do Distrito Federal, conforme item 1.4 – Tabela 2 do Anexo I – Termo 

de Referência, até o dia 20 de maio de 2013; 

c) Entrega de 06 (seis) sistemas completos (parte móvel e partes fixas) aos 06 (seis) 

estados-sede da Copa do Mundo FIFA de 2014 não contemplados no item anterior até 

o dia 01 de dezembro de 2013, ressalta-se que os estados mencionados são AM, MT, 

PR, RN, RS e SP; 

d) A entrega definitiva de cada aeronave deverá ocorrer em até 35 (trinta e cinco) 

dias do Recebimento Provisório. 

8.1.2 Caso o contrato seja assinado em data posterior a 21 de dezembro de 2012, os 

prazos a que se referem o item 8.1.1 alíneas “a” e “b” passam a ser de 150 (cento e 

cinquenta) dias corridos a contar da assinatura do mesmo. 

 

8.2. O RECEBIMENTO: 

8.2.1. As aeronaves deverão ser entregues completamente configuradas e liberadas 

(aeronavegável) para o voo, juntamente com toda a documentação referente aos 

serviços executados (manuais atualizados, cadernetas das aeronaves atualizadas, bem 

com os certificados de garantia de todos os equipamentos incorporados ou 

substituídos). 

8.2.2. O recebimento provisório dar-se-á no momento de entrega de cada aeronave, 

será realizado na sede da CONTRATADA e consistirá de análise documental e testes 

necessários à comprovação do funcionamento de todos os componentes do sistema e 

do atendimento às especificações constantes no Edital. 

8.2.3. A CONTRATADA deverá comunicar a SESGE, com prazo mínimo de 13 (treze) dias 

úteis anteriores a data da efetiva entrega, informando, inclusive o horário previsto 

para a entrega do OBJETO, por documento formal, por correio eletrônico e por 

telefone. 

8.2.4. O recebimento definitivo, por estado, será realizado em até 35 (trinta e cinco) 

dias após a data da conclusão do recebimento provisório, somente após a conclusão 

dos procedimentos a que se referem o item 10.2 e a conclusão do treinamento, 
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previsto no item 6.4.12 a 6.4.15 do Anexo I – Termo de Referência. 

8.2.5. O recebimento definitivo será realizado por, no mínimo, dois servidores da SESGE 

e consistirá em termo circunstanciado a ser lavrado pelo responsável por seu 

acompanhamento e fiscalização e assinado pelas partes, a ocorrer em cada cidade-

sede. 

8.2.6. Os testes deverão ser realizados no solo e em voo e conduzidos conforme lista de 

procedimentos a ser definida pela Contratante onde constem testes de todos os 

sistemas instalados bem como de sua integração. Estes testes deverão ser 

acompanhados por um representante da contratada, habilitado na operação do 

sistema, que deverá atestar os documentos produzidos nos testes. 

9. CLAÚSULA NONA - FISCALIZAÇÃO 

9.1. A Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos (SESGE/MJ) designará 
Comissão Técnica, mediante Portaria, que acompanhará a execução do objeto deste Termo 
de Referência.  

9.2. A CONTRATADA deverá submeter-se à fiscalização permanente da comissão 
especialmente designada pela Administração, que terá amplo acesso a todas as informações 
referentes aos trabalhos objeto da contratação. 

9.3. A ausência da fiscalização do CONTRATANTE não elide, nem diminui, a responsabilidade 
da CONTRATADA. 

9.4. A CONTRATADA deverá manter representante, aceito pela Secretaria Extraordinária de 
Segurança para Grandes Eventos, durante o período de vigência do contrato, para representá-
la sempre que for necessário. 

9.5. Caberá ao Fiscal as seguintes atribuições: 

a) Controlar o prazo de vigência do instrumento contratual, bem como a 
prestação dos serviços de acordo com o Cronograma de Execução; 

b) Manter registro de ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 
determinando todas as ações necessárias para a regularização das faltas ou defeitos; 

c) Receber a Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA e atestar a 
realização dos serviços, para fins de liquidação e pagamento; 

d) Comunicar à CONTRATADA, formalmente, as irregularidades cometidas; 

e) Encaminhar às autoridades competentes eventuais pedidos de modificação 
contratual; 

f) Encaminhar aos superiores problemas que fogem à sua competência ordinária. 

9.6. Ao Fiscal de Contrato compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do 
Contrato e dos respectivos serviços, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e 
pendências que surgirem no curso de sua execução, determinando o que for necessário à 
regularização das faltas, falhas, ou problemas observados, conforme prevê o art. 67, da Lei nº 
8.666/1993 e suas alterações. 

9.7. Cabe à CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da Fiscalização 
inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para a CONTRATANTE, 
não implicando a atividade de acompanhamento e fiscalização em qualquer exclusão ou 
redução da responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a corresponsabilidade da SESGE/MJ; 

9.8. A Fiscalização poderá rejeitar qualquer produto quando entender que a sua execução 
está fora dos padrões técnicos e de qualidade definidos no Termo de Referência, respeitado o 
contraditório e a ampla defesa, período esse em que a contagem de prazo para a entrega dos 
produtos estará suspensa; 

9.9. As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos servidores designados 
para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços deverão ser encaminhadas ao Diretor de 
Logística, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

9.10. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, 
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sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de 
sanções administrativas previstas neste Contrato e na legislação vigente, podendo culminar 
em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.  

9.11. Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações 
continuadas com dedicação exclusiva dos profissionais da CONTRATADA exigir-se-á, quando 
aplicável e for necessário, dentre outras, as seguintes comprovações:  

9.11.1. No caso de empresas e empregados regidos pela Consolidação das Leis 

Trabalhistas: 

a) Recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e de 
seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3o da Constituição federal, sob pena 
de rescisão contratual;  

b) Recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior;  

c) Pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;  

d) Fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível;  

e) Pagamento do 13º salário;  

f) Concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma 
da Lei;  

g) Realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;  

h) Eventuais cursos de treinamento e reciclagem;  

i) Encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a 
RAIS e a CAGED;  

j) Cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou 
sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e  

k) Cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados 
vinculados ao contrato. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Providenciar cronograma para execução dos serviços, em coordenação com a empresa 
contratada, para evitar a descontinuidade das operações aéreas dos operadores. 

10.2. A contratante deverá disponibilizar instalações adequadas para a realização do 
treinamento teórico com recurso de projeção de mídia, e aeronave com o equipamento 
instalado para a realização de treinamento prático em solo e a realização de instruções em 
voo. 

10.3. Elaborar termo circunstanciado no ato do recebimento definitivo, somente após a 
conclusão dos testes a que se refere a alínea “a” do item 10.3, a ser lavrado pelo responsável 
por seu acompanhamento e fiscalização e assinado pelas partes. 

10.4. A contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato, bem como qualquer 
dano causado a terceiros em decorrência de ato de Contratada, de seus empregados, 
prepostos ou subordinados. 

10.5. Exercer a fiscalização dos serviços especialmente designados, na forma da Lei 8.666-93; 

10.6. Cumprir com todas as obrigações financeiras assumidas para com a instituição 
CONTRATADA, desde que comprovada a efetiva prestação dos serviços; 

10.7. Fornecer as informações e esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitadas 
pela CONTRATADA, que dependerão para o início das atividades; 

11. CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

11.1. Apresentar na data de assinatura do contrato Certificado de Registro junto ao Exército 
Brasileiro conforme previsto no Regulamento para Fiscalização de Produtos Controlados (R-
105), aprovado pelo Decreto 3.665, de 20 de novembro de 2000. 

a) Caso não possua o referido certificado, a empresa poderá apresentar declaração 
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informando que providenciará o Registro correspondente, sem prejudicar os prazos 

contratuais para conclusão do objeto conforme especificado neste Termo de 

Referência. 

b) Será concedido um prazo máximo de 45 dias, contados da data de assinatura do 

contrato, para apresentação do Certificado de Registro, sujeito à aplicação das sanções 

previstas no Termo de Referência. 

11.2. Certificado(s) de Homologação de Empresa (CHE) expedido(s) pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC) que autorize(m) a empresa a realizar serviço de instalação de sistema 
imageador em aeronave de asas rotativas, bem como constar em seu ADENDO de homologação 
junto à ANAC os modelos de helicóptero específicos nos quais os sistemas serão instalados, 
conforme Tabela 1 do item 1.3 do Anexo I -Termo de Referência; 

a) Caso não possua em seu ADENDO de homologação junto a ANAC o modelo ou os 

modelos específicos, a empresa poderá apresentar declaração informando que 

providenciará a homologação para o modelo especifico correspondente, sem prejudicar 

os prazos contratuais para conclusão do objeto conforme especificado neste Termo de 

Referência; 

b) Será concedido um prazo máximo de 90 dias, contados da data de assinatura do 

contrato, para apresentação do novo ADENDO do CHE contendo a homologação da 

aeronave em especifico, sujeito à aplicação das sanções previstas no Termo de 

Referência. 

11.3. Fornecer equipamentos novos, de primeiro uso, e que estejam na linha de produção 
atual do fabricante. Não são permitidos equipamentos que estejam em fase de protótipo ou 
pré-produção, nem equipamentos confeccionados especificamente para esta licitação. 

11.4. Providenciar, caso necessário, em coordenação com a SESGE/MJ, os traslados das 
aeronaves entre a sede dos operadores e a oficina, no Brasil, da empresa contratada para a 
realização dos serviços de remoção e instalação de componentes, inclusive mediante seguro 
financeiro da operação. 

11.5. Executar todos os fornecimentos de materiais e serviços de projeto, instalação, 
integração de componentes, certificação e homologação necessárias para prover a instalação 
dos sistemas imageadores aerotransportados nos helicópteros dos modelos relacionados, de 
propriedade dos governos dos estados-sede, entregando as aeronaves com os novos 
equipamentos prontas para o voo e completamente desembaraçadas pela ANAC, ANATEL e 
outras autoridades pertinentes para retorno às operações. 

11.6. Disponibilizar tripulação para efetuar giros no solo ou voos que venham a ser 
necessários durante a execução da instalação. 

11.7. Informar à CONTRATANTE sobre qualquer necessidade de realização de giros no solo ou 
voos em qualquer etapa da instalação do sistema em tempo hábil (antecedência mínima de 5 
(cinco) dias) para o deslocamento da Comissão Fiscalizadora que acompanhará os referidos 
giros ou voos, não estando autorizado qualquer destes procedimentos sem a presença de 
representantes da referida Comissão. 

11.8. Providenciar, junto às autoridades aeronáuticas, a liberação das aeronaves para o voo 
durante a fase de homologação aeronáutica das novas configurações. Caso seja possível, 
providenciar ainda a autorização para operação dos equipamentos em caráter provisório até a 
conclusão do processo. 

11.9. Franquear o acesso de representantes da SESGE/MJ e dos operadores aos locais de 
execução dos serviços, independentemente de agendamento prévio, para verificação in loco 
das condições e do andamento dos serviços, para esclarecimento de dúvidas e para reuniões 
destinadas à solução de pendências. 

11.10. Fornecer toda a documentação referente aos serviços realizados, como manuais, 
cadernetas, certificados de garantia, homologações, etc., bem como efetuar todos os 
registros e lançamentos necessários na documentação das aeronaves, refletindo as novas 
configurações e as novas condições de aeronavegabilidade. 
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11.11. Certificados de Habilitação Técnica expedidos pela Agência Nacional de Aviação Civil 
(ANAC) de todos os funcionários que executarão os serviços de instalação e integração do 
sistema imageador nos helicópteros, compatíveis com as tarefas que desempenharão. 

11.12. Para cada um dos equipamentos que serão fornecidos: Documentos técnicos dos 
respectivos fabricantes ou representantes no Brasil que descrevam objetivamente as 
especificações técnicas de todos os equipamentos, componentes, peças e acessórios que 
farão parte do sistema oferecido, acompanhados de um diagrama simplificado do sistema 
imageador e de transmissão de vídeo e dados proposto, identificando cada um dos 
componentes (fabricante e modelo) e suas ligações com os demais. 

11.13. Cabe à contratada elaborar e apresentar, em coordenação com a SESGE/MJ, os 
projetos de instalação dos sistemas imageadores, de transmissão de vídeo e dados e demais 
equipamentos complementares nas aeronaves relacionadas, a serem submetido à ANAC e à 
ANATEL para aprovação e homologação, e executar os relacionados no Termo de Referência e 
outros que sejam necessárias para o cumprimento do objeto do presente Termo de 
Referência: 

11.14. Em caso de um projeto nacional de instalação, apresentar um Profissional Credenciado 
em Projeto, pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), com a função de acompanhar a 
certificação do projeto de instalação junto à ANAC. 

11.15. Homologação de todo o sistema para os diversos modelos de helicópteros relacionados 
junto às autoridades aeronáuticas, com fornecimento dos respectivos certificados; 

11.16. A CONTRATADA fornecerá todo o material didático necessário, em língua portuguesa, 
para a realização do treinamento, incluindo apresentações e apostilas realização do 
treinamento, incluindo apresentações e apostilas. 

11.17. A CONTRATADA deverá executar diretamente os serviços descritos nos itens 6.4.1 a 
6.4.8 do Anexo I – Termo de Referência, em oficina homologada localizada no Brasil, vedada a 
subcontratação, como garantia do cumprimento das obrigações estabelecidas no Edital e seus 
anexos. 

11.18. A administração da garantia será de responsabilidade da contratada, devendo arcar 
com todas as despesas relacionadas, tais como fretes, correspondências, serviços próprios e 
de terceiros, partes e peças, despesas com deslocamento de equipes, despesas de 
comunicação, entre outros, inclusive no exterior, sem qualquer ônus adicional para a 
Contratante. 

11.19. Além das demais obrigações acima elencadas, são obrigações da CONTRATADA, todas 
aquelas citadas no item 6 e seus subitens, as quais compõem o objeto do Anexo I - Termo de 
Referência. 

11.20. Deverá apresentar formalmente, no momento da assinatura do contrato, 
representante e substituto eventual, os quais deverão ter capacidade gerencial permanente 
para tratar de todos os assuntos relativos ao objeto do contrato, para fornecer toda e 
qualquer informação ou providências. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

12.1.1. não assinar o contrato quando convocado dentro do prazo de validade da 

proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho; 

12.1.2. deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

12.1.3. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

12.1.4. não mantiver a proposta; 

12.1.5. comportar-se de modo inidôneo; 

12.1.6. cometer fraude fiscal; 
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12.2. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no 

subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 

seguintes sanções: 

12.2.1. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) 

prejudicado(s) pela conduta do licitante; 

12.2.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União e descredenciamento no 

SICAF, pelo prazo de até cinco anos; 

12.3. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de 

impedimento. 

12.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, 

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei 

nº 9.784, de 1999. 

12.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado 

à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

12.6. Pela inexecução total ou parcial do objeto, por erros de execução, por mora na 

execução dos serviços, por responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, o CONTRATANTE 

aplicará as seguintes sanções, com respeito à ampla defesa e ao contraditório: 

12.6.1. Advertência por escrito; 

12.6.2. Multa comutada com o subitem anterior no valor equivalente a 0,3% (três 

décimos) ao dia, enquanto perdurarem os motivos da sanção, sobre o valor relativo ao 

serviço não executado no prazo estabelecido, a ser aplicado no faturamento da parcela 

correspondente à da infração, do 1º ao 10º dia de atraso; 

12.6.3. Multa comutada com o subitem anterior no valor equivalente a 0,5% (cinco 

décimos) ao dia, enquanto perdurarem os motivos da sanção, sobre o valor relativo ao 

serviço não executado no prazo estabelecido, a ser aplicado no faturamento da parcela 

correspondente à da infração, do 11º ao 20º dia de atraso. 

12.6.4. Após o 60º dia de atraso, aplicar-se-á penalidade de suspensão temporária do 

direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de até 2 

(dois) anos, conforme a autoridade fixar em função da natureza e da gravidade da falta 

cometida;  

12.6.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 

será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos 

resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 

anterior. 

12.6.6. Especificamente quanto ao item 8.7 do Anexo I – Termo de Referência a 

multa aplicada será no valor de 0,5% do valor prestado em garantia por hora de 

mora que ultrapasse os prazos estabelecidos em referido item. 

12.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de suspensão 

do direito de licitar, o licitante deverá ser descredenciado pelo mesmo período, sem 

prejuízo das multas previstas no Contrato e demais cominações legais. 

12.8. A sanção a que se refere o item 12.6.5 é de competência exclusiva do Ministro de 

Estado, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) 
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dias de abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua 

aplicação. 

12.9. A sanção prevista no item 12.6.3 poderá ser aplicada juntamente com as demais 

penalidades, assegurados à CONTRATADA o contraditório e a ampla defesa, no respectivo 

processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

12.10. As sanções previstas neste edital são independentes entre si, podendo ser aplicadas 

de forma isolada ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 

12.11. A multa, aplicada após regular processo administrativo, poderá ser descontada dos 

pagamentos eventualmente devidos pela Administração. 

12.12. Se a multa for de valor superior ao do pagamento devido, a CONTRATANTE 

continuará efetivando os descontos nos meses subsequentes, até que seja atingido o 

montante atribuído à penalidade, ou, se entender mais conveniente, poderá descontar o 

valor remanescente da garantia prestada, ou ainda, quando for o caso, realizar a cobrança 

judicialmente. 

12.13. Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação do serviço 

advier de caso fortuito ou motivo de força maior ou na falta de informações ou 

providências que sejam de responsabilidade da CONTRATANTE junto à CONTRATADA. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – RESCISÃO 

13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 
8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das 
sanções aplicáveis. 

13.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 
CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

13.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – PUBLICAÇÃO 

14.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 
no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

15.1. O foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 
será o da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal, em Brasília/DF - Justiça 
Federal. 

15.2. Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 
duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos 
contraentes. 

Brasília, xx de novembro de 2012. 
 
 

VALDINHO JACINTO CAETANO 
Secretário Extraordinário de Segurança para Grandes Eventos 

 
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX 

Responsável Legal da Contratada 
TESTEMUNHAS: 

 ________________________ _________________________ 
 Nome: Nome: 

 CI: CI: 
 



 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PARA GRANDES EVENTOS 
MCTI – SPO, Área 05, Quadra 03, Bloco F – Térreo. 

Brasília – DF CEP 70610-200 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

O modelo de Proposta de Preços é um arquivo tipo Excel (xlsx) fornecido em 
conjunto com este Edital. 

A utilização deste modelo não é obrigatória. É de responsabilidade do 
proponente a apresentação da proposta com todas as exigências editalícias. 

Este modelo tem como finalidade facilitar ao proponente vencedor a 
apresentação de sua proposta quando solicitada pela pregoeira. 

Também facilita a percepção do valor dos equipamentos discriminados por 
Unidade da Federação, uma vez que os equipamentos variam conforme 
modelo e quantidade das aeronaves que os utilizarão. 


