
BOMBEIRO
MILITAR
À/1 INAS GERAIS

cONTRA.TO N."66l2009

CONTRÂTO DE AQUISIÇÃO DE QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR
INTERMÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DE MINAS GERAIS, NESTE ATO REPRESENTADO
PELO SR ORDENADOR DE DESPESAS DO CENTRO DE

SUPRIMENTO E MANUTENÇÃO g .I EMPRESA FBR

AVIATION INC.
PROCESSO DE COMPRA N" 14012690007212009

Contrato para fomecimento originário da licitação na modalidade de PREGÂO ELETRÔNICO

n.'140126900072/2009, processo de compra n.'1401269000'7212009, paru aquisiçâo de Câmera

para helicóptero, sistema multicameras, regido pela Lei Estadual n' 14.167/02, Lei Estadual n"

13.994101, Dccrcto Estadual n'37.924196, Decreto Estadual n" 43.080/02, DecÍeto Estadual n"

42.873102, Decreto Estadual n' 43.349103, Decreto Estadual n" 43.699103, Decreto Estadual n'
44.431106, Decreto Estadual n' 44.515107, Decreto Estadual n' 44.629107, Decreto Estadual n"

44.630107 , Decreto Estadual n' 44.872108 e, subsidiariamente pela Lei Federal n' 8.666/93 e suas

alterações e pelo Decreto Estadual n' 44.786108, Lei Federal n" 10.406102, LC 123106, LC

l27l07,lnstrtçáo Normativa Federaln'05199, Resoluções Conjuntas n" 3458i2003 erf 3609104

da SEF/SEPLAG, Resolução Conjunta n" 6214107 da SEF/SEPLAG/AUGE, Resolução da

SEPLAG n" 6060/06, Resolução da SEPLAG n' 51/07 e 58/07, Resolução Conjunta da

SEPLAG/SEDE/JUCEMG n' 6419107, Resolução Conjunta SEPLAG/SEF n" 3981/08, Instrução

Normativa n' 103/07 do Departamento Nacional de Registro do Comércio DNRC, e demais

condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

CONTRATANTE:

Nome: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS
Endereço: Rua Vinte e seis, n' 12 Bairro Tropical Contagem-MG - CNPJ:03.389.126.0001-98

Representante Legal: Anderson Luiz Esteves Gomes, Ten Cel BM CPF: 296.738.281-72 Cl -M'
5.575.885

CONTRATADA:
Nome: FBR AVIÂTION INC
Endereço: 201 l S.PerimeÍer Rd Suite N Fort Lauderdale-Fl Broward, USA.
CNPJ: 99.999.990/0905-89
REPRESENTÀDA LEGAL\'IENTE NO BR.\SI L POR PROCI.IR,\Ç,iO:
Nome: PRO PARTS LTDA
Endereço: Rua Marcos de Azevedo,293 Bairro Santo André - Belo Horizonte - MG.

CNPJ:00.607.100/0001-80 Inscrição Estadual:062.929415.0037
ReDresentante Legal : Guilherme Roberto da cunha cI. MG.12.127.007- CPF.:058.709.636-56

Miriam Mendonça Bâdâró
Assessôrâ lu.idica

AndeÍson Luiz Esteves Gomes, T€n Cel BM
Ordenador de Despesâs



CIáUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto a aquisição de 0lSrstcnrii .lc ',iqilrrrrciu c ()PclrrçLrcr tlc I{crg.rt,.'

(cirurr.I Ilrr.r lrclieirItero) c 0l Krt rnLlltleilolr[r c()r]l l)+ 1ttr:u(Js tclcse0lricos. csltccilieatlrrs r,r

.\rcr,, I. dr) c(l1txl rkr prrrees:Lr dc (()nrllrir 1-li)llô'.)()00r1 0t). como também a prestAçãO de

assistência técnica durante o período de garantia oferecido.

§- Parágrafo único - São partes integrântes deste Conhato como se nele transcritos estivessem

o edital do pregão eleúônico n" 140126900072/2009 e seus Anexos, bem como, a proposta da

contratada, e demais peças que constituem o Processo de Compra n" 14012690007212009.

CLIUSULA TERCEIRÂ - DO PREÇO

O valor global do presente contrato é de R$1.993.000,00 ( hum milhão novecetrtos e noventr e

três mil reais), no qual já estão incluídas todas as despesas e demais encargos incidentes,

declarados pela CONTRATATA, sendo os seguintes preços unitiirios por item:

CLÁUSULA QUARTA _ DO LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DO OBJETO

A contratada obnga-se a entregar os bens citados na cláusula segunda dentro do prazo estipulado

no Anexo I do edital 140126900072109-CSM, e na proposta vencedora, contados a partir da data

da emissão e recebimento do empenho, que será comunicado e entregue peta CONTRATANTE.

Parágrafo Único - As entregas deverão ser realizadas no endereço constante do Anexo I do

edital convocatório 140126900072/09-CSM.

CLÁUSULA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

O objeto deverá ser entregue, sem ônus adicional para a CONTRATANTE, conforme consta no

edital convocatório, acompanhados das respectivas notas fiscais.

§ I'- O objeto deverá ser entregue em perfeitas condições de uso e funcionamento, conforme a

proposta de preço apresentada, as especificações técnicas e níveis de desempenho mínimos

exigidos;

DISCRIMINAÇÃO QTD. V. Unitário V. Total

LOTE OI

Sistema de vigilância e Operações

de Resgate (Câmera para

helicóptero)

0t RS I .580.000,00 Rs I .580.000.00

LOTE 02
Item 0l- Mastros telescópicos 0,1 R$ 10.750.00 RS 43.000.00

Item 02 - Kit multicameras 0l RS 370.000.00 RS 370.000.00

Totâl Geral R$ t.993.000,00

Miriam Mendonça Badâió
Asscssor â Juídica

AndeÍson Luiz Est€v€s Gomes. Ten Cel BM
Ordenâdor de Despesas

I



I



ll\l l,l l \ll



Proc.sso n' 01- 151,! 00091_0000 2015
ESTADO DÊ RONDONIA

PROCURÂDORIA GERAL DO ESÍAOO
PROCURADORIA DE CONIRAÍOS E CONVENIOS

manutençâo;
2,5. O recebimento definitivo ocorrerá após a compr
edital, mediante TERMO DE RECEBIMEN FIN ITI

Ru, Farquàr, n' 2986 - Com
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Ronritint.t, o Sr. StLYl0 l.L,lZROI)RlGüESl)ASllU)\,port'rrlrltirrCPF/N'llisrrbort írl2 tJzrl{)lí) tj7

CONTRATADA: .\ EIIpRESA FBR AVIATION lNC. inji(rit.r rrr) Rr'gistro Est,rdtrrl d.r Flirlitl'r n' l'O7001)07I'i('j4 t

Rr,gistIo Fedc't'Jl 26'05?3241,..rn,.'nJc'|i"çt' corn;'l"tt'' I835 S Pt'rinrt'tt'r ltd Suitc 175' Fr)lt ["rtl(lt'r(l'llí''

nóridi-usA. estindo .r ."f..i,1., ;;i;;;;"'"qui-i"pr"r"nt.ld, pclr cnrPre\'r ÁERo!1of 1.!*lli'lYlt '
IuoTORES SA., com endcreço na Avcnida Seltório, n 1988' Ilrterior do Acroporto lntcln'r(rí'n'ri S'llH'r(llt

Filho, Baifro sào toào. cEpr sr.ozo-ooô, ni.ia.rde de porto Ak'gt.r-RS, Brdsil, rqndo com() reprr's('nt.rntq r) sr'

GUILHERME ROBERTO DA CUNHn, úrasileiro, natural de Belo Horizontt'l!4 (;' pl,rtrdor.(lo R9 l-,'l.i1il9';
isp/nã . inscrito no cpF/MF sob o n,' 05g.709.63{:.56, de acordo corrr r repÍcsrnr.'rçio lc8rl quc lnL' e

outirgada pelo documento acostado às fl5. lO t 0/ 101 1'v dos aut('s'

os CoNTRÁ'I'ANTES cclebram, por força do preserlte instrurrento' CONTRATO DE AQUISIÇÀO DE BENS

PERMAN ENTES, licitado atraves Oo pr-cgán P;"!"nti'f Internacional na 538/2015/ALFA/SUPEL/RO' o qrral se

regerá pelas disposiçôes da Lei 
"" 

g.ããã7iôq: t'suas altcrações e dcmâis normas pertinentes' vinculando-se

aos termo§ do processo Administratiuo n"or-rsr+.ooo93-0b00/2015, e à proposta da contratada, mediante

as seguintes cláusulas:

1. CúUSULA PRIMEIRÂ - DO OB]ETO

1.1. O objeto do presente instrunrento é aquisiçâo dc aeronave. de. asa fixa' turboólice e monomotol ' para

atender as necessidades do Corpo de Bomb;iros Militar do Estado de Rondônia, conforme as especificações

técnicas e quantidades constantes no Termo de Retêrência' Edital e seus anexos'

1.2. Da VlncutaçãO: Integram este contrato além do Termo de Referência, as normas do Edital de licitâção

iJ"n,im"Jo nn pi"âmbutãacima, o disposto na propostada Contratada, â orientâçâo contida no Despacho da

p.*u.ooo.i"deContratoseConvênios,datadode07.o4.2ol7,âcostadoàsfls.1098/1099,edemâis
elemento, que sirvam à exata definição do obieto descrito na cláusulâ primcira'

2. CLÁUSUI,/I SEGUNDA - DO RECEBIMENTO

2.l.ExecutadooContrato,oseuobjetoserárecebidopelâComissâodeRecebimentodeMateriais'coníorme
art. 73, inciso ll, letras .a, e ,b" e ainda, § 2e da Lei Federal nq 8.666/93. a qual se aplica subsidiariamente a

modalidade Pregão;
2.2. A aeronave será recebida provisoriamente (recebimento tecnico) por Comissão especialmente

designada pelo Comandante Cerai do CBtr,lRO pâra esse fim, com as responsabilidades respectivas, nos

terrios da Lei g.666/93 e alteraçôes, ficando os custos com passa8ens aéreas, hospedagens e diárias por

conta do Contratante;
2.3. A aeronave deverá ser entre8ue dc forma dcÍinitiva, cm perfeitas condições de uso' sem pendências

iuridicas e administrativas nu.-iJ"A" de Porto Velho, Estado do Rondônia, Aeroporto Internacional

Governudo. lol3e Tcixeira, no hangar do Governo do Estado, conr matrícula nacional brâsileira definitiva'

enquadrando'siem todas as cxigên;ias para operação no Brasil, determinada pelos órgâos de controle e em

plenas condiçôes de operaçào;
2.4. A aeronave deverá ser entre8ue acompanhada dc toda a sua documentaçào e manuais de operaçâo c

:t'rn Bar.ro Pêdn nh.s ' Pono Velh
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ESTADO OE RONOONIA
PROCURAOORIA GERAL DO ÊSÍADO
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ITEM PRÂZO HORAS

í)1 (: I,l JI-A ,Í l\ l llo DE 12 !l rílTE DE tloRÂ!

OJ Nt(-os N li'lo llll 12 NIES SI,TI I,I Àí IT!- DE HORÁS,

0-l IUOTOR MiNlllto l]E t.t)00 ORAS, Snlt lttttt'rt ÍlrrENÍl'o

tt (){r6/q3. a ilteraç(')c§ lrrstcrlorcs;
3.2.3. A solialtJçâo (lc pr()rrogacio, cllnttnd(, (r n()\'() nriTr' pJril

Ccrôncia dr AdministrJçào e Financa5- - GAlj/('B\lR0 - 1r pr(rtí)c(llr

expedic'ntt (h()rário local), até a dat, de venctmento do pr'lxr dt]

critér'io do CBMRO a sua aceitaçâo.

rntt uEd dí)s rrhJ('lí)t, dcvcri ser dlÍrgidà 't

zJdá ;a Scçní) dc Prol(x'l'lí' no htlrirto rje

enti?8a inicialmcntc estlpuladí,,' ficf,nllo a

4. CLÁUSULA QUARTA - DA GARÁNTIÂ E ÁSSISTÊNCIÁ TÉCNICA

+.t. O nbi"t,, 
" 

,-"l. forntcido deverá ter Bar:rntla olínimil dc a(('rdo com o quadro ahailil)

4,2. O ContraBnte obri8a'se a seguir a política cl" garantia do fabricante da aeronave' conformc previsto n{)

seu Termo de Garantia, no que n;; ao'nni,"a .or-n Edital de licitação e seus anexos, Íicandrl a cargo do

Contratante os custos refercntes à pesquisa de pane;

4.3. Da carantia contra DeÍeitos de Fabricação prover garanria. técnica contra quaisquer defeitos de

fabricaçào, a contar da a,t a" 
"nil.ug; 

ái 
'oton"u' :olp.o:t'.de reposiçào de peças e comPonentcs

mecânicos, elétricos e et"t,Onicot, "iuu"e 
constatada a rndevida unlizaçâo do equipamento pelo operador'

ãir.*rnao-t", politica de garantia do íabricante da aeronave; 
^ .r- .-..Êiia - .((i(rôn.i;r té.n'

4.4, Todos os eqüipamentos OevetJ ui' acompanhados do termo de Garântia e assistência técnica'

*ü.i""r.a" ã. 
""aàreços 

Iinclusive virtuais)' teleíones e representântes comcrciais;

4.5. os chamados relativos à assistê'i' tãt"1t' *ta' *f f ciiados pelo Corpo dc Bombeiros Militar do Estado

de Rondônia, de aco,do .oÍn a, ,e,isôns de garantia delinidas no manual tecnico do objeto;

4.6. Que a Contratâda a"u"ta 
"nt'"gut 

a ãeronave com pletam€nte 
,revisada' 

com todas as manutençoes e

inspeções previstas devidamente e'iecutadas' sem pendéncias de manutenção ou discrepância§ nào

corrigidas, conforme o esuterecidf-no";;;;;';; dL manutenção preventiva do fabricantc e demais

il:tü:::[5:il"da apresente a opção de realizar as insp"ço:' p:'il-i1'l]1-t1*l:::"t":::::':]:::'o'
á" no-naani" através di on.inrr ri'tJ,ila" t"o nao t:;1P.,:§:"t,oJ$lãt 1ffi[t::ilT"f.',"::
outras oficinas aptâs e credenciadas a realizar os mesmos servlços

instaladas num raio de r.soo r<r'iã""no ãt ierritório nacional' tendo como referência a cidade de Porto

Velho-RO.

5. CúUSU|JI QUINTA - DA VIGÊNC|Â

5.1. o prazo de vigência destc contrato será de 12 (doze) meses' â cÔntâr da data de assinatura do mesmo'

podendo ser prorrogado rté " 
li.i;. ;;;;;o no "à 

sz da Lei a'66À B3 de acordo com a necessidade dtt

contratante. A prorrog"çao a".on ',Jff; ,;';;;;;;üd'ÃediantÉ a ctluut"ção de rermo adiüvo'

6. cúusuul sExrA - Do PREç0

ã.t. o valor totâl da contratação é de R$ 9523781'50 ( e milhôes, quinhentos e vinte e três mil'

setecentos e oitenta e um reais e cinquenta

para efetuar o pagamento do bem/material
centavos), que co onde à nota de empenho, a servir de lastro'

do na cláusu melra.

Àuâ Farquâr. n' - Complêro tuoM EdrfÍLro Rro P 'andáÍ, Baino Pêdn
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CON'l'lt/\] 0 l)l.t ÁQU lstÇ;to Dti t)tj;\s /\IittoN^\/Íis DIt
,\s,\ l.l\,\ (^\'tÂo), \ovAs r)t,. I,,(BRI(,r, t"\R,\
LNll,l{t,t(;o N^§ 1\(:Õl]s tx) st]t'ott'IIi ,\litat,.o
Á\/AN('ÂtX) I)t'_ V )r\ (S.^^V) Qt,0 L\]'t{E SI
cIt,lir]t{At\t () Iis r'^Do I)ti NItNÂs Gt,].t.,\ts, polr
IN'rI lrNIt'.] t)to tx) ('oíit{) I)}: tt()}tBI,]Ros }r , AIr r)l
IVIINÁS (iERr\lS, NIISTL A'l'O IaIPItliSON't'AtX) t,t.]t,() st{
OIIDI.]N.\IX)I{ DE I)TiSPIiS,\S I)O I}A'I'AI,IIÃo I)I.]
oPttt^('Õ[s 

^I'lil,]Âs 
D Â tit\,fl,R[s^ FI]R ÁVtirTtON

I N(',.

(i)l)trflto l) ra Íirtttecitncnkr o|iqirltri() dâ licilaçato na rnodalitlade tle PRF.(i^O l:1.1._.l Ra)Nl( () |l.
l.ll0li9 0017/2017. I)roccsso rlc cornP[a n' 1320139 0017/2017, para AelrlslÇÂo l)[ l)t]^s
z\EtioNÂvls DE 

^sA 
tlx^ (A\/tÂo), NovAS DIt rÁBRICA. pAItA tlMpl r(;o N^s

^(ra)ES 
Do supoRt'u AúR[o Av^NÇÁDo D[ vtD^ (SAAV), E]\,r ÂMBI-r.o

ES'I'ADI]AI-, BIiNI COMO N,,\S MISSÔIS DO COITPo DE I}OMI}I'IIIOS IUII,ITAIt DI'
N,IINAS (;IIRAIS, A SI'RIIM OPIiRAI)AS IiXCI.USIVAMUN'I'I.] PI|LO COIIT'O D|j
I]OMBIIROS MILITAR I)E MINAS (JTiIIAIS, POI{ I\,I I'IO DO I]A'|ALHAO I)I'
OPERAÇOItS AÍiRIIAS. r'e gido pclas l-eis llsratlLrais rr' 14. 167/02. n,, t_1.99.1/0I e sLras

altetaçi)es. pclos Decretos []stfl(hrais rf 37.924/96. n" 4..].080/02. n,,4.1.6j0i07. n..]4.786/08. n.
45.0lll/09. n'45.015/09. n" 45.902/12. rr" "l(r.782/20l-5. pclas Lcis l.-ctlcrais n.. 8.6ír(r/91. n,,

12.440/l I c n' I 2.114(ti ll. l-ei ('ornplcmcntar rÍ' 123/0ó e suas altcrâçi)cs. sLrL:sidialiarncntc pelas
l-eis l:eclcrais n" (r0l,5/71. n" 1565186. n" 10.406/02 c n" 10.520/02 c n' I l. 105/l 5 pclas Ilcsoluções
('trrr.itrntas SIIPLz\(i/SIlI n" i458/0-.1 e suas allelaçries. n" 8727/lz c n' .1(r70l1.1. llcsoluçiio
Corrjurrra S t:l,l.AG/SlilY^(iF. n, 6214l0i.lt.esoluçires da Sl-lt,l.Â(i n" 5ti/07. l6109 c l,l/14.
llcsoltrçrio SLPLA(i/(l(iE 9447 /2015. lnstt'uçiio Nornrativa rf 103107 do f)cpaltarncnto Naciorral
de llcgistlo do ('omór'cio DNI(C. e dcnrais concliçircs cstal,rclccidas pclo prcscntc ctlital.

( 1.ÁUStlL^ I'ltl]\ ElltA - I)^S Pi\R'l'lls

CONTRATANTIi:
Norrc: Ciorpo de Bombciros Militar de Minas Ccrais
Hndereço: Rua Lkler', 84, hangar 03,

CNPJ: 03.389. 126 0001/98

Reprrsentante l,egal: Alexandre Gornes Rodrigucs, I'etlctrte Corotrel UM. n. BM I I 8.74 l-8. C:pl
9 50327 7 0604, RC MC683 3979

( ()N',t R,\',t,\t)r\:

Norne : liBR AVIATION IN('
lrnrleleço: 1835 S. Pclinrctcr Rd Suitc 175 Folt Latrder.dale - Florida - tlSA
Rcgistro l,staclual (lrlorida) l'070000795(r4. Rcgistro Ferleral (tlSA) 26-0523211

Rcptcsentantc l-cgal; Danicllc Silva Ulrich. ('l'lr: 0.15.905.796-00. RC MC - I 1.417.972

6
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PROCIIRAtX)IiA Ot tTOIt(;,\ Ír t)^ pEL,\ CON't'RÁ't Ât)r\

Nonrc: At:l(OMO'l Al,I{ONAVI,S Íl N4O ll)ltl:S S.A

I-indcrcço: AvcnidLr Seltól io l98tl. llaillo Sâo .loão. ('El,: 1) 1020-000. I)orto Âlcgle.
( NP.l: 92.llli.l lo/(XX)l-52 lnscriç:io l-.stadual:

Represenlante l.cgal: (iLrillrcn»e l{obcrto tla ( trnha. ('l'lr - 058.709.ó.1(r-56. tt(i M(i 12.127.007

(c(rrsla círn(, aler{, ir esle col lt x l(} â l)t(rclttàsÂo tlr ottlorga rlatla pcla c,rutiaiarlal

CLÀUSULA SI'(;UNDA. DO OBJETO
l-lslc contr"to tcm llor ohieto â íquisiçâô dc duâs âclonavcs dc asa Íixa (aviio). novas dc táblica.

l)ara emplego rlas âçôes do Suporte Aerco Avtrrçado de Virla (SAAV). errr ânrhito estâduâ1. henl

conro nas nrissa)es do (irr'1xr cle Bolnl.teir<rs Militar de Minas (ielais. a screm r4reladas

cxclusivanrente pelo Corlxr tlc Bortrbcirts Milital de Minas Cclais. l.ror meio do Batalhão dc

O;rcr'açircs Aórcas. espcciÍicaclos lro alsxo I. tlo ctlital n" 1320139 l712017. co[lo latnbinl a

prcstaçio tic assistôncia tccnica tlulante o pcr'íodo dc garantia olcrccido.
I'arágrafir Único - São paúcs intcgrânlcs dcstc contrato como sc nclc transcritos cstivcsscrn o

cdital do pregão cletrônico n' ll20l39 O0l'7/2017 c seus Arrexos. benr conro. à proposta dâ
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GRUPAMENTO DE OPERAçÕES AÉREAS

oFICtO JGVFP No 001/2018 Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 2018.

Ao:

Ass

Cap. lnt. Ricardo Sales - Pregoeiro GIFRJ

Termo de Aceite das contrarrazóes apresentadas pela empresa FBR, referente

ao recurso administrativo protocolado pela empresa Helicópteros do Brasil -

HELIBRAS

(1) Edital do Pregão Presencial (internacional) n'. 4012018

(2) Recurso Administrativo Empresa HELIBRAS de 1911212018.

(3) Contrarrazôes apresentadas pela Empresa FBR Aviation lnc.

Ref.:

Tendo sido convocado como assessor técnico no pregão em lide apresentei o termo

de aceite da proposta apresentada inicialmente pela empresa FBR Aviation lnc., proponente

vencedora, na sessão do pregão presencial realizada no dia 1B de dezembro de 2018,

Com a apresentação de recurso pela HELIBRAS e das contrarrazões pela empresa

FBR Aviation lnc., o llmo. Sr. Pregoeiro solicitou nova manifestação sobre os aspectos

técnicos constantes destes documentos.

Preliminarmente, cabe destacar que a empresa HELIBRAS, propositadamente ou

não, induz o pregoeiro e seus assessores ao erro quando infere objetiva eliminação do

proponente vencedor indicando o item 1.2.1 que trata de requisitos críticos. Contudo todos

os itens questionados no item ll de seu recurso referem-se a requisitos absolutos definidos

no item 1 .2.2 do termo de especificação de objeto, como se segue:

1.2.2. DEVE - Para efeito deste documento, o termo "DEVE" refere-se

aos Requisitos Absolutos (A), devendo ser traduzido, nos documentos

em inglês derivados deste, como -SHALL BE' ou "SHALL HAVE",

conforme o caso. O descumprimento de requisitos essenciais acarreta

penalização ao produto durante o Processo de SeleÇão. Em sua forma

Av. Ayrton Senna, 2541, Hangar 79 Barra da Tiiuca, RJ - CEP.: 22775-000
Í ell F ax.. (21) 2333-4425 12333-4400 r



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GRUPAMENTO DE OPERAÇÕES AÉREAS

negativa será notado como -NÃo DEVE',, devendo ser Íaduzido como
.SHALL NOT HAVE'

Ou seja, o descumprimento de um requisito absoluto náo resulta em inequívoca

eliminação da proposta. Outrossim, no item 1.2.2.1 indica que uma característica essencial

do objeto pode ser substituída desde que de forma justificada, assim descrito:

1.2.2.1. Caso não seja possível o cumprimento de um requisito

essencial, a OFERTANTE deverá propor uma solução alternativa,

indicando seus impactos nos campos técnico, logístico, operacional e no

ciclo de vida do projeto, bem como incluir seus os impactos no Apoio

Logístico lnicial e no custo do ciclo de vida.

Após as consideraçÕes iniciais, segue a avaliação do recurso da HELIBRAS e

contrarrazÕes da BRF:

Para o item a) Capacete:

O capacete apresentado pela empresa FBR na proposta, apesar de exceder o peso

máximo, é um modelo próprio para utilização em asas rotativas, inclusive modelo igual ao

licitado pelo GIFRJ para o CBMERJ, o que acarretaria em manter uma padronização, e

apresenta características adequadas a utilização pela tripulação do CBMERJ.

A alternativa apresentada nas contrarrazÕes, modelo Alpha Eagle Dual Lenses,

também é adequada a utilização dos tripulantes do CBMERJ.

Para o item b.1) desempenho:

O questionamento da HELIBRAS é acerca do item 3 do desempenho, aqui descrito

3) A aeronave tem que ser capaz de efetuar um voo pairado fora do

efeito solo em uma altitude-pressão mínima de 4.000 ft e na atmosfera

Av Ayrton Senna, 2541, Hangar 79 Barra da TUuca, RJ - CEP.:
Tel/Fax. : (21 ) 2333-4425 12333'4400

22775-000 K



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GRUPAMENTO DE OPERAÇOES AEREAS

ISA +20'C, com o peso de decolagem representativo das missÕes

propostas no requisito absoluto "2." por no mínimo 15 minutos (A);

Cabe esclarecer antecipadamente que o únrco cntério que é extraido das missôes

propostas no requisito absoluto "2" é o peso de decolagem, aqui não se obriga que a

aeronave exceda as configurações para cumprir o voo pairado.

O cálculo de peso realizado pela HELIBRAS extrapola qualquer das configuraçÕes

das missÕes propostas, não condizendo com a realidade.

Da análise do manual de voo da aeronave apresentado pela empresa FBR Aviation

lnc. na proposta, demonstra-se através de gráficos que a aeronave ofertada atende

satisfatoriamente aos aspectos exigidos no termo de especificaçáo de objeto deste pregão.

Para os itens b.2) sistema aviônico, b.3) modo de navegação e b.4) AFCS:

Analisando as contrarrazÕes apresentadas pela FBR este Assessor entende que o

prazo de entrega é suficiente para o desenvolvimento de solução para atender ao solicitado

no edital, não havendo ezâo paÂ penalização da empresa neste momento.

Para o item b.5) Radar:

A alternativa apresentada pela empresa FBR é adequada as necessidades do

CBMERJ.

Para o item b.6) Tanque de combustível:

Analisando as contrarrazÕes apresentadas pela FBR este Assessor entende que o

prazo de entrega é suficiente para o desenvolvimento de solução para atender ao solicitado

no edital, não havendo ruzáo para penalizaçáo da empresa neste momento.

Av. Ayrton Senna, 2541, Hangar 79 Barra da Tijuca, RJ - CEP.: 22775-000
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GRUPAMENTO DE OPERAÇÕES AÉREAS

Do exposto, o CBMERJ, neste ato representado por este signatário, conclui por

manter a aceitação dos itens oferecidos pela proponente vencedora do Pregão presencial

no . 4012018, FBR Aviation lnc.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterar o nosso respeito,

estima e distinta consideração.

Respeitosamente,

JULI GO
;,1..?,À
FERREIRA'PINTO

ID UNCIONAL: 004214911-8
A essor Técnico do CBMERJ

Av. Ayrton Senna, 2541, Hangar 79 Barra da Tijuca, RJ - CEP.: 22775-000
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURA,NÇA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SERVIÇO AEROPOLICIAL

Rio de Janeiro - RJ, 26 de Dezembro de 2018.

Do Chefe do Serviço Aeropolicial - SAER - PCERI
Ao Cap. Int. Ricardo Sales - Pregoeiro - GIFRJ

Assunto: Termo de aceite das contrarrazões apresentadas pela empresa FBR, referente ao recurso

administrativo protocolado pela empresa Helicópteros do Brasil - Helibras .

Ref.: (1) Edital do Pregão Prcscncial (Intemacional) no 40/2018.
(2) Recurso Adrninistrativo Empresa HE.LIBRAS de l911212018.
(3) Contrarrazões aprcsentadas pela empresa FBR Aviation INC.

Nesta data o SAER Serviço Aeropolicial, sc reuniu para a análise das contrarrazões

apresentadas pela empresa FBR, referente ao recurso administrativo protocolado pela empresa

Helicópteros do Brasil - Helibras.

Considerando a analise técnico operacional, que foi baseada dos princípios constitucionais

norteadores da administração pírblica presentes no artigo 37 da constituição federal, dentre eles a

legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Ademais, as empresas participantes do

processo licitatório foram/estão sendo tratados conforme a leí 8.666193, principalmente no que se

refere ao princípio da isonomia e da probidade administrativa conforme preceitua o art.3, parágrafo

1 e seus incisos. O cumprimento pela empresa vencedora de todos os itens do edital com as

respostas apresentadas nas contrarrazões, e também pelos princípios da economicidade, uma vez

que o objeto que dentro das especificações definidas seja cumprido com o menor preço possível,

representado economia dos cofres públicos.

considerando que os eÍTos de natuteza formais apresentados, não comprometeram de

maneira alguma a qualidade, muito menos a licitude do objeto ofertado'

eue o prazo apresentado pela empresa vencedora, alcança as expectativas de 24 (vinte e

quatro) meses, contempladas no edital licitatório. N\\\
X\/ \\(__ ) \
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Não foram observados o descumprimento de requisitos críticos que acarretariam a

desqualificação do objeto durante o processo de seleção, tendo sido respeitados o interesse da

administração pública no processo licitatório, uma vez que está previsto no presente edital, a

possibilidade do item não classificado como crítico, ser atendido em parte, sem contudo acafielar a

desqualificação do bem, cabendo ao ofertante demonstrar uma solução alternativa, solução essa que

foi considerada satisfatória.

Representados pela aquisição de objeto que melhor atenda o referido edital, ou seja, tendo o

certame atingido seu objetivo.

Desta forma, o sAER conclui, com base nos dos fundamentos apresentados nas

contrarrazões elaboradas pela empresa FBR, por manter a aceitação dos materiais oferecidos pela

empresa vencedora, ou seja a FBR.

RICARDO



DECISÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Ratifico o julgamento do Pregoeiro, do Chefe do Serviço Aeropolicial - SAER - PCERJ e do
Assessor Técnico do CBMERJ e NEGO PROVIMENTO ao Recurso Administrativo apresentado pela

empresa HELTCÓPTEROS DO BRASIL S.A. - HELIBRAS à vista do que consta dos autos e pelas razôes
de fato e fundamentos de direito apresentados.

2. Assim, MANTENHO A DECISÃO do Pregoeiro que habilitou a proposta da empresa FBR
AVIATION INC para os grüpos 1, 2 e 3 do Pregáo Pregão Prêsencial (lnternacional) no 40/2018-GIFRJ.

Rio de Janeiro RJ,27 de dezembro de 2018

FRANCISCO DE ASSIS
Ordenador

lS FÊRNANDES - Cel Rí (EB)
Despesas/GIFRJ


