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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

GABINETE DO GOVERNADOR - UGE 28.01.06 – CASA MILITAR 

EDITAL DE LICITAÇÃO PARA VENDA DE HELICÓPTERO, MEDIANTE PAGAMENTO À VISTA. 

PROCESSO nº.CC-81.989/2013 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL N.º CMIL – 001/2014. 

Data e hora da abertura da Sessão Pública: 06 de maio de 2014 – às 10:00 horas. 

PREÂMBULO 

O Estado de São Paulo da República Federativa do Brasil, por meio da Casa Militar do 

Gabinete do Governador, e esta por intermédio do seu Chefe de Gabinete, Senhor Ten 

Cel PM José Roberto Rodrigues de Oliveira, no exercício da competência que lhe foi 

atribuída pelo artigo 33, inciso III, alínea “b” do Decreto estadual nº 48.526, de 

04.03.2004, torna público que se acha aberta licitação na modalidade CONCORRÊNCIA 

INTERNACIONAL, do tipo MAIOR OFERTA, objetivando a alienação do HELICÓPTERO 

SIKORSKY, Modelo S-76 A, Prefixo PP-EPF, descrito e caracterizado no Anexo I, que faz 

parte integrante do presente instrumento convocatório. 

A licitação será regida pelas disposições contidas neste edital, pela Lei federal nº 8.666, 

de 21.06.1993, pela Lei estadual nº 6.544, de 22.11.1989, assim como pelas demais 

normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 

Os envelopes nºs. 1 e 2 contendo, respectivamente, a proposta de preço e os 

documentos relativos à habilitação, acompanhados da declaração de cumprimento dos 

requisitos de habilitação, serão recebidos na Divisão de Finanças e Compras da Casa 

Militar do Gabinete do Governador, situada na Avenida Morumbi nº 4.500, bairro do 

Morumbi, Município de São Paulo – SP, sala 28, andar intermediário, dependências do 

Palácio dos Bandeirantes, em sessão pública a ser realizada no dia 06/05/2014, com 

início às 10:00 horas, sessão essa que será conduzida pela Comissão Julgadora da 

Licitação. 
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1. DO OBJETO 

1.1. Venda do Helicóptero SIKORSKY, Modelo S-76 A, Prefixo PP-EPF, descrito e 

caracterizado no Anexo I deste edital. 

1.2. O bem será alienado no estado e condições em que se encontra. 

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta concorrência pessoas físicas e jurídicas, nacionais e 

estrangeiras que atenderem às condições e requisitos estabelecidos neste edital. 

2.2. Será aceita a apresentação de proposta por duas ou mais pessoas físicas e/ou 

jurídicas, reunidas em grupo. Nesta hipótese, a proposta deverá ser subscrita por um 

dos licitantes na qualidade de procurador dos demais e deverá especificar a parte ideal 

que cada um terá no helicóptero. Não havendo parte ideal especificada na proposta 

presumir-se-á que o helicóptero pertencerá a todos em partes iguais. Não obstante, a 

procuração deverá especificar a solidariedade entre os proponentes no pagamento do 

valor integral do preço, bem como conter poderes especiais para representá-los em 

todos os atos relativos a esta licitação, inclusive receber intimações e notificações, além 

de citações judiciais, bem como renunciar à interposição de recursos. 

2.3. Não será permitida a participação de pessoas físicas ou jurídicas que estejam 

cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei federal nº 

8.666/1993 e nem daquelas a que alude o artigo 9º do mesmo diploma legal. 

3. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

3.1. As licitantes deverão apresentar, fora dos envelopes nºs 1 e 2 a que se refere o 

subitem 3.2 deste edital, declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação, de acordo com o modelo que constitui o Anexo II deste edital. 

3.2. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados 

separadamente, em 2 (dois) envelopes opacos, fechados e indevassáveis, contendo em 

sua parte externa, além do nome do proponente, os seguintes dizeres: 
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Envelope nº 1 – PROPOSTA DE PREÇO 

Concorrência CMIL nº 001/2014 

Processo CC 81.989/2013 

 

Envelope nº 2 – HABILITAÇÃO 

Concorrência CMIL nº 001/2014 

Processo CC 81.989/2013 

4. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE nº 1 – PROPOSTA DE PREÇO. 

4.1. A proposta de preço deverá conter a identificação completa do licitante (nome, 

endereço, CNPJ ou CPF) e ser apresentada em duas vias, em papel timbrado da 

licitante, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, 

redigida com clareza, com suas páginas numeradas sequencialmente, sem emendas, 

rasuras ou entrelinhas, com prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias, 

devidamente datada e assinada pelo representante da licitante ou procurador, 

conforme modelo que constitui o Anexo V deste edital, juntando-se, quando for o caso, 

cópia do instrumento de procuração. 

4.2. A proposta de que trata o subitem 4.1, acima, será formulada em algarismos e por 

extenso, em dólares dos Estados Unidos, com no máximo 02 (duas) casas decimais após 

o ponto, cujo valor será convertido em reais, à taxa de câmbio Ptax divulgada pelo 

Banco Central do Brasil, vigente no dia útil imediatamente anterior à data do efetivo 

pagamento. 

4.3. Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e por extenso 

será considerado este último. 

4.4. Não serão aceitas ofertas de valores inferiores a US$ 850.042,00 (oitocentos e 

cinquenta mil e quarenta e dois dólares americanos). 

4.5. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte da licitante, dos 

termos do presente edital e seus anexos. 
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5. DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

5.1. A documentação relativa à habilitação deverá ser apresentada em original, por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada 

do original para autenticação por membro da Comissão Julgadora de Licitação. 

5.2. Cuidando-se de licitante nacional ou de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresário individual, ou cédula 

de identidade e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF) 

em se tratando de pessoa física não empresária; 

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social atualizado e registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedade empresária ou cooperativa; 

c) documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se de 

sociedades empresárias ou cooperativas; 

d) ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

e) decreto de autorização em se tratando de sociedade empresária estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

f) declaração de vistoria técnica do helicóptero, conforme modelo que constitui o 

Anexo III deste edital. 

5.3. Cuidando-se de licitante estrangeiro, inclusive empresa estrangeira que não 

funcione no País, deverão ser apresentados os documentos equivalentes àqueles 

relacionados nas alíneas “a” a “e” do subitem 5.2, acima, autenticados pelos 

respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, nos termos do § 4º do 

artigo 32 da Lei federal nº 8.666/1993, bem como a declaração de vistoria técnica do 

helicóptero, conforme modelo que constitui o Anexo III deste edital. 
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5.3.1. Tratando-se de procurador, além dos documentos referidos no subitem 5.3, 

acima, deverá ser apresentada a respectiva procuração, devidamente autenticada 

pelos respectivos consulados e traduzida por tradutor juramentado, conferindo 

poderes expressos para representar o mandatário em todos os atos da licitação, 

inclusive para interpor recursos ou desistir de sua interposição, bem como para receber 

citação e responder administrativa ou judicialmente. 

5.4. Na hipótese de proposta oferecida por grupo de pessoas, conforme subitem 2.2 

deste edital, deverão ser apresentados os documentos de cada um dos componentes 

do aludido grupo, observando-se, conforme o caso, o contido nos subitens 5.1 a 5.3.1, 

além da declaração de vistoria técnica do helicóptero, conforme modelo que constitui 

o Anexo III deste edital. 

6. LICITANTES INSCRITOS NO CAUFESP 

6.1. As licitantes inscritas no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São 

Paulo – CAUFESP poderão apresentar no envelope nº 2 declaração informando o 

respectivo cadastramento, para suprir a apresentação dos documentos relacionados 

nas alíneas “a” a “e” do subitem 5.2 deste edital, devendo oferecer também no 

envelope nº 2, obrigatoriamente, a declaração de vistoria técnica do helicóptero, 

conforme modelo que constitui o Anexo III deste edital. 

7. DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E SUA ABERTURA 

7.1. No local, data e horário indicados no preâmbulo desta Concorrência, em sessão 

pública e durante tempo mínimo de 01:00 (uma) hora a partir da respectiva abertura, a 

Comissão Julgadora da Licitação receberá a declaração de pleno atendimento aos 

requisitos de habilitação a que se refere o subitem 3.1. deste edital, bem como os 

envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação e, na sequência, 

procederá à abertura dos Envelopes nº 1 – PROPOSTA, sendo que estes envelopes e as 

propostas, após verificados e rubricados por todos os presentes, serão juntados ao 

respectivo processo. 

7.1.1. Os Envelopes n° 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, após rubricados por todos 

os presentes, ficarão sob a guarda da Comissão Julgadora da Licitação fechados e 

inviolados, até as respectivas aberturas em sessão pública. 
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7.2. A licitante poderá apresentar-se ao ato por seu representante legal ou pessoa 

devidamente credenciada, mediante procuração com poderes específicos para intervir 

no processo licitatório, inclusive para interpor recursos ou desistir de sua interposição. 

7.3. Os representantes das proponentes deverão identificar-se exibindo a Carteira de 

Identidade, acompanhada do ato constitutivo da licitante, no caso de pessoa jurídica, e 

do instrumento de procuração para que sejam verificados os poderes do outorgante e 

do mandatário. 

7.3.1. No caso de licitante estrangeira deverá ser observado o contido nos subitens 5.3 

e 5.3.1 deste edital. 

7.4. É vedada a representação de mais de uma licitante por uma mesma pessoa. 

7.5. A entrega dos envelopes configura a aceitação de todas as normas e condições 

estabelecidas nesta Concorrência, bem como implica a obrigatoriedade de manter 

todas as condições de habilitação exigidas para a contratação, obrigando-se a licitante 

a declarar, sob as penas da lei, a superveniência de fato impeditivo da participação, 

quando for o caso. 

7.6. Iniciada a abertura do primeiro envelope – PROPOSTA DE PREÇO, estará encerrada 

a possibilidade de admissão de novos participantes no certame. 

8. DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO 

8.1. A análise das propostas visará aferir o atendimento das condições estabelecidas 

nesta Concorrência, considerando-se desclassificadas aquelas que: 

a) consignarem ofertas inferiores ao preço mínimo indicado no subitem 4.4 deste 

edital; 

b) contiverem rasuras e/ou divergências de valores que comprometam o seu 

julgamento; 

c) forem preenchidas a lápis; 

d) cujo proponente figure em mais de uma proposta, individualmente e/ou em grupo; 
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e) forem apresentadas em desacordo com as disposições deste edital. 

8.1.1. Não serão consideradas para fins de julgamento da proposta: 

a) ofertas de vantagens não previstas neste instrumento convocatório e nem preço 

e/ou vantagem baseados nas ofertas das demais licitantes; 

b) oferta de prazo ou condições diferentes dos fixados nesta Concorrência. 

8.1.2. O julgamento das propostas será efetuado pela Comissão Julgadora de Licitação, 

que elaborará a lista de classificação das propostas, observada a ordem decrescente 

dos preços apresentados, figurando em primeiro lugar a proposta que oferecer o maior 

preço. 

8.1.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, far-se-á a classificação por 

sorteio público na mesma sessão, ou em dia e horário a ser comunicado aos licitantes 

pela imprensa oficial, na forma estatuída no artigo 45, § 2º, da Lei federal nº 8.666/93. 

8.1.4. Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, a Administração poderá 

proceder consoante faculta o § 3º do artigo 48 da Lei federal nº 8.666/1993 e parágrafo 

único do artigo 43 da Lei estadual nº 6.544/1989, marcando-se nova data para sessão 

de abertura dos envelopes, mediante publicação no DOE. 

8.1.5. Os envelopes n° 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO das licitantes que tiverem 

suas propostas desclassificadas serão devolvidos fechados, desde que não tenha havido 

interposição de recurso ou após a sua apreciação. 

8.1.6. Não se admitirá desistência de proposta, salvo por motivo justo decorrente de 

fato superveniente e aceito pela Comissão Julgadora da Licitação. 

8.2. O julgamento da habilitação se fará a partir do exame dos documentos indicados 

no item 5 deste edital. 

8.2.1. Serão abertos os envelopes nº 2 – DOCUMENTOS de HABILITAÇÃO das licitantes 

cujas propostas ocupem os três primeiros lugares da classificação, com a observância 

das seguintes situações: 
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a) em seguida à classificação das propostas, na mesma sessão pública, a critério da 

Comissão Julgadora da Licitação, se todos as licitantes desistirem da interposição do 

recurso em face do julgamento das propostas. 

b) em data previamente divulgada na imprensa oficial, nos demais casos. 

8.2.2. Respeitada a ordem de classificação e o previsto no subitem 8.2.1 serão abertos 

tantos envelopes n° 2 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO de licitantes classificadas, 

quantas forem as inabilitadas com base no julgamento de que trata o subitem 8.2. 

8.2.3. Admitir-se-á o saneamento de falhas relativas aos documentos de habilitação, 

desde que, a critério da Comissão Julgadora da Licitação, esse saneamento possa ser 

concretizado no prazo máximo de 3 (três) dias, sob pena de inabilitação e aplicação das 

sanções cabíveis. 

8.2.4. Na hipótese de inabilitação de todas as licitantes, poderá proceder-se consoante 

faculta o § 3º do artigo 48 da Lei federal nº 8.666/93, marcando-se nova data para 

sessão de abertura dos envelopes, mediante publicação no DOE. 

8.3. Será considerada vencedora do certame a licitante que, atendendo a todas as 

condições da presente licitação, apresentar a maior oferta de preço. 

9. DA HOMOLOGAÇÃO E DA ADJUDICAÇÃO 

9.1. Decididos eventuais recursos ou decorrido o prazo legal para sua interposição, 

proceder-se-á à homologação e adjudicação do objeto da licitação. 

10. DO CONTRATO E DA CONVOCAÇÃO DAS DEMAIS LICITANTES NO CASO DE 

INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DA AUTORA DA PROPOSTA 

VENCEDORA. 

10.1. A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante a celebração 

de contrato, em conformidade com a minuta que constitui o Anexo VI deste edital, o 

qual deverá ser assinado pelas partes no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 

homologação e adjudicação do objeto do certame. 

 



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº CMIL – 001/2014 - Página 9 de 31 

 

10.2. O pagamento pela aquisição do helicóptero deverá ser feito à vista, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis a contar da assinatura do contrato, mediante depósito junto ao Banco 

do Brasil, agência 1897-X, na conta corrente nº 139670-6. 

10.3. Para efeito do depósito a que se refere o subitem, 10.2, acima, o valor em dólares 

dos Estados Unidos, oferecido pela proposta vencedora do certame, será convertido 

em reais à taxa de câmbio PTAX divulgada pelo Banco Central do Brasil, vigente no dia 

útil imediatamente anterior à data do efetivo pagamento, nos termos do § 2º do artigo 

42 da Lei federal nº 8.666/1993. 

10.4. Ficarão a cargo da compradora todas as providências e despesas decorrentes da 

aquisição do helicóptero, o que inclui a inscrição do título de transferência no Registro 

Aeronáutico Brasileiro – RBA, contratação de seguros e retirada da aeronave. 

10.4.1. A inscrição do título de transferência no RBA deverá ser providenciada pela 

licitante vencedora no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data do pagamento a 

que se refere o subitem 10.2 deste edital. 

10.5. A aeronave deverá ser retirada pela licitante vencedora no prazo de até 10 (dez) 

dias contados da data de inscrição do título de transferência a que alude o subitem 

10.4.1 deste edital. 

10.6. O atraso do pagamento por período superior a 5 (cinco) dias será considerado 

inadimplência total da obrigação, nos termos do subitem 11.1.1 deste edital, hipótese 

em que a Administração poderá convocar a segunda colocada para, no prazo de 24 

(vinte e quatro) horas contadas da convocação, declarar se aceita pagar, nas mesmas 

condições, o preço oferecido pela primeira colocada, procedendo-se da mesma forma e 

sucessivamente com as demais licitantes, em havendo recusa da proponente 

classificada em segundo lugar. 

10.6.1. Na hipótese de não assinatura do contrato pela autora da proposta vencedora, 

as demais licitantes serão convocadas para fazê-lo, conforme subitem 10.6, acima. 

11. DAS SANÇÕES  

11.1. O inadimplemento das obrigações assumidas, no todo ou em parte, implicará 
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sujeição às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei federal nº 8.666/93 e 

artigos 80 e 81 da Lei estadual nº 6.544/89, sem prejuízo das demais sanções previstas 

no Código Brasileiro de Aeronáutica. 

11.1.1. No caso de a compradora não cumprir a sua obrigação no prazo estabelecido no 

subitem 10.2 deste edital, estará sujeita à multa moratória, calculada à razão de 0,1% 

ao dia sobre o valor da sua proposta, ficando ajustado que o atraso superior a 5 (cinco) 

dias será considerado inadimplência total da obrigação. 

11.1.2. Na hipótese de recusa de assinatura do contrato ou de inadimplência total a 

que se refere o subitem 11.1.1, acima, será aplicada multa de 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da  proposta vencedora do certame, sem prejuízo das demais penalidades 

legais. 

11.2. A licitante que ensejar o retardamento do certame, não mantiver a proposta ou 

fizer declaração falsa, inclusive aquela prevista no inciso I do artigo 40 da Lei estadual 

n° 6.544/1989, com a redação dada pela Lei estadual n° 13.121, de 07.07.2008, 

garantido o direito prévio de citação e ampla defesa, poderá ficar impedida de licitar e 

contratar com a Administração Direta e Indireta do Estado de São Paulo, pelo prazo de 

até 5 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, sem prejuízo da aplicação das demais sanções previstas neste edital e no 

termo de contrato. 

11.3. As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de outra. 

12. CERTIFICADO DE VISITA TÉCNICA 

12.1. A licitante deverá indicar representante devidamente credenciado para 

comparecer ao local onde está o helicóptero, objetivando cientificar-se das condições 

em que se encontra a aeronave e respectiva documentação, com vista à elaboração da 

sua proposta de preço. 

12.2. A visita deverá ocorrer no hangar do Grupamento de RádioPatrulha Área da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo, localizado no Aeroporto de São Paulo - Campo 

de Marte, Avenida Olavo Fontoura, 1078 – Santana – São Paulo/SP e poderá ser 
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realizada até o dia anterior ao do início da sessão pública destinada à recepção dos 

envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação. 

12.3. A realização da visita técnica deverá ser previamente agendada junto ao Núcleo 

de Aeronave Executivas da Casa Militar, situado a Avenida Morumbi, nº 4.500, 

Morumbi – São Paulo/SP, nas dependências do Palácio dos Bandeirantes, telefone: (11) 

2193-8321, tratar com o 1º Tenente PM Diogo Costa Cangerana, em dias úteis das 

09:00 (nove) horas as 18:00 (dezoito) horas. 

12.4. A visita técnica será acompanhada por integrante da Casa Militar, que prestará 

todas as informações relativas à aeronave que se mostrarem pertinentes. 

12.5. A licitante receberá comprovante de sua visita técnica a ser fornecido pelo Núcleo 

de Aeronave Executiva da Casa Militar, o qual deverá constar do envelope n° 2 – 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

13. DOS RECURSOS 

13.1. Dos atos praticados pela Administração nas diversas fases desta licitação caberão 

os recursos previstos nos artigos 109 e seguintes da Lei federal nº 8.666/1993, os quais 

deverão ser protocolados na Divisão de Finanças e Compras da Casa Militar, situada na 

Avenida Morumbi, 4.500, sala 28, andar intermediário, Morumbi, são Paulo, SP, no 

horário das 09:00 às 18:00 horas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da intimação 

daquele ato ou da lavratura da respectiva ata. 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. Integram o presente edital: 

a) Anexo I – ESPECIFICAÇÃO DA AERONAVE; 

b) Anexo II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO; 

c) Anexo III – ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA; 

d) Anexo IV – MINUTA DE CONTRATO; 
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e) Anexo V - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO; 

f) Anexo VI - MODELO DE PROCURAÇÃO. 

14.2. Os casos omissos da presente Concorrência serão solucionados pela Comissão 

Julgadora de Licitação. 

14.3. Os esclarecimentos relativos a esta licitação deverão ser solicitados por escrito, 

no prazo de até 2 (dois) dias úteis anteriores ao dia de entrega dos envelopes, nos dias 

de expediente, das 9:00 às 18:00 horas, na Divisão de Finanças e Compras da Casa 

Militar, situada na Avenida Morumbi, 4.500, sala 28, andar intermediário, Morumbi, 

são Paulo, SP, no horário das 09:00 às 17:00 horas, CEP 05650-0001, telefone (11) 

2193-8346, (11) 2193-8322. 

14.4. Somente serão consideradas as informações prestadas por escrito pela Casa 

Militar, por transmissão de mensagem fac-símile, e-mail ou publicação no Diário Oficial 

do Estado, conforme o caso. 

14.5. A publicidade dos atos pertinentes a esta licitação será efetuada mediante 

publicação no Diário Oficial do Estado. 

14.6. Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera 

administrativa, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo 

da República Federativa do Brasil. 

São Paulo, 31 de março de 2014. 

 

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA 

Ten Cel PM Chefe de Gabinete da Casa Militar 
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ANEXO “I” 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CASA MILITAR 

 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL n.° CMIL – 001/2014 

PROCESSO nº. CC 81.989/2013 

ESPECIFICAÇÃO DA AERONAVE 

 

A aeronave apresenta configuração da cabine de passageiro tipo vip com 06 lugares, 

assentos em couro marrom com apoios de braços retráteis, o interior da cabine de 

passageiros esta em ótimas condições de conservação, nesta senda, ressalte-se que a 

cabine de comando esta configurada para 02 tripulantes, dispõe de todos seus 

acessórios, comandos e equipamentos (conforme abaixo) em funcionamento e em 

ótimas condições de uso e manutenção. 

Todas suas manutenções e revisões estão atualizadas, bem como, todas as 

regulamentações estão em vigência, conforme os documentos de Certificado de 

Matrícula e Nacionalidade, Certificado de Aeronavegabilidade, Licença Anatel e Apólice 

de Seguros, em anexo a este laudo, pode-se constatar que a Aeronave possui toda 

documentação legal e conforme Certificado Nº 13331 válido até 25/02/2019 esta com 

100% de condições de aeronavegabilidade. 

Os motores e seus acessórios encontram-se em perfeito estado de manutenção e 

funcionamento. Por fim a fuselagem da Aeronave não apresenta nenhum dano ou 

avaria estrutural, encontra-se em perfeito estado de conservação, manutenção e uso.  

 

 



CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº CMIL – 001/2014 - Página 14 de 31 

 

DADOS TÉCNICOS DA AERONAVE 

1. Helicóptero bi-turbina de passageiros marca: Sikorsky Aircraft 

2. Modelo: 76 A 

3. Série: 760.171 

4. Prefixo: PP-EPF 

5. Ano de Fabricação: 1983 

6. Capacidade: 06 passageiros e 2 tripulantes 

7. Motorização: Motores - Alison 250-C30S: 

7.1 Motor 1 S/N: CAE890711 

7.2 Motor 2 S/N: CAE890718 

8. Horímetros: 

8.1  Motor 1 -  8046,5 HS 

8.2 Motor 2 - 7759,6 HS 

9. Aviônicos instalados: 

9.1 1 (um) Indicador  de Velocidade do ar 

9.2 2 (dois) Giroscópios razão curva  

9.3 2 (dois) Giroscópios de direção  

9.4 2 (dois) Indicadores de velocidade vertical 

9.5 2 (dois) Horizonte Artificial  (VRF NOT) 

9.6 2 (dois) Horizonte Artificial (IFR) 

9.7 2 (dois) Indicador de Derrapagem 

9.8 2 (dois) Altímetro (VRF) 

9.9 2 (dois) Altímetro Sensível (IFR)  

9.10 2 (dois) Transceptor VHF (IFR) 

9.11 1 (um) Transceptor (VHF e/ou HF) 

9.12 1 (um) Equipamento de rádio – Subp/F 

9.13 1 (um) Indicador Direção Magnética (bússola) 

9.14 2 (dois) Equipamentos . de Navegação VOR 

9.15 2 (dois) Equipamentos de Navegação (ADF) 

9.16 2 (dois) Relógio (hora/minuto e segundo) 

9.17 1 (um) DME 

9.18 2 (dois) Transponders 

9.19 1 (um) Sistema de alerta de altitude 
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9.20 02 (dois) Piloto Automático 

9.21 1 (um) TLE 

9.22 1 Gravador dados de voo – FDR 

9.23 1 (um) Gravador voz cabine – CVR 

9.24 1 (um) TCAS 

9.25 1 (um) Multi – function display KMD 850 – Bendix / King 

10. Certificado de aeronavegabilidade: 13.331 – validade: 25/02/2019. 
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11. FOTOS DA AERONAVE: 
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CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº CMIL – 001/2014 - Página 21 de 31 

 

12. CERTIFICADO DE AERONAVEGABILIDADE E MATRÍCULA: 
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13. APÓLICE DE SEGURO: 
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14. LICENÇA ANATEL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIOGO COSTA CANGERANA 

1º Ten  PM – Diretor do NAEx 
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ANEXO “II” 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CASA MILITAR 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL n.° CMIL – 001/2014 

PROCESSO nº. CC 81.989/2013 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

Eu,_____________________________, CPF_____________________, representante 

legal da empresa ____________________, inscrita CNPJ/MF sob 

nº____________________, com sede na 

___________________________________________________________, interessada 

em participar da CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL n.° CMIL – 001/2014, pela 

presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso I do artigo 

40 da Lei Federal n.º 6.544/1989, de 22/11/89, alterado pela Lei 13.121/08, de 

07/07/08, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos neste Edital. 

São Paulo, ___ de _______________ de 2014. 

 

 

Assinatura do PROPONENTE ou Representante Legal 

 

 

Obs.: Este documento deverá ser colocado no Envelope 1 o qual será entregue fechado.
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ANEXO “III” 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CASA MILITAR 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL n.° CMIL – 001/2014 

PROCESSO nº. CC 81.989/2013 

ATESTADO DE VISTORIA TÉCNICA 

Objeto: Venda do HELICÓPTERO SIKORSKY, MODELO S-76 A – PREFIXO PP-EPF, o qual 

está especificado no ANEXO I do EDITAL da Concorrência Pública Internacional n.° CMIL 

– 001/2014. 

 

Atestamos, para fins de participação na Concorrência Pública Internacional n.° CMIL – 

001/2014 que o Sr. _____________________________________________________, 

representante da empresa  ___________________________________________, 

esteve em ___/___/___ no hangar aonde está estacionada a aeronave, efetuando a 

vistoria técnica obrigatória, tomando conhecimento do objeto supra. 

 

Assinatura do representante da Casa Militar: Assinatura do PROPONENTE ou do 

seu representante: 

 

Nome:  Nome: 

Cargo:  CPF no: 

Área:   

 

Obs.: Marcar visita com o Núcleo de Aeronaves Executivas, com o Sr. 1º Ten PM 

DIOGO COSTA CANGERANA: (11) 2913-8321/8327. 

Obs.: Este documento deverá ser colocado no Envelope 1 o qual será entregue fechado
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ANEXO “IV” 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

CASA MILITAR 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL n.° CMIL – 001/2014 

PROCESSO nº. CC 81.989/2013 

MINUTA DE CONTRATO 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O ESTADO DE 

SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA CASA MILITAR DO 

GABINETE GOVERNADOR, E A _______________, 

TENDO POR OBJETO A VENDA E COMPRA DE 

HELICÓPTERO. 

(Obs: a presente minuta deverá sofrer as adequações pertinentes para ajustar-se à figura do comprador, 

que poderá ser pessoa física ou jurídica ou, ainda, grupo de pessoas físicas e/ou jurídicas). 

Pelo presente instrumento particular de venda e compra, de um lado o Estado de São 

Paulo, por intermédio da Casa Militar do Gabinete do Governador, neste ato 

representado pelo Senhor Secretário-Chefe da Casa Militar, _______________ 

(qualificar), doravante denominado VENDEDOR e, de outro, _______________ 

(qualificar), ora representada por _______________ (qualificar), doravante 

denominada COMPRADORA têm justo e contratado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto deste contrato a venda à COMPRADORA do helicóptero Sikorsky, 

modelo S-76 A, prefixo PP-EPF, de propriedade do VENDEDOR, descrito e caracterizado 

no Anexo I do edital da Concorrência Pública Internacional nº CMIL - 001/2014. 
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Parágrafo único – A COMPRADORA efetuou visita técnica destinada a vistoriar o 

helicóptero, tendo plena ciência das condições e do estado da aeronave, a qual se 

encontra aeronavegável, livre e desembaraçada de quaisquer ônus e com 

documentação regular, em consonância com a legislação que rege a matéria. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO E PAGAMENTO 

Pela aquisição da aeronave a COMPRADORA pagará ao VENDEDOR o equivalente a US$ 
_______________ (_______________) dos Estados Unidos. 

Parágrafo primeiro – O pagamento de que trata o “caput” desta cláusula será efetuado 

em reais, à taxa de câmbio PTAX utilizada pelo Banco Central do Brasil, vigente no dia 

útil imediatamente anterior à data da efetiva quitação do preço da aeronave, nos 

termos do § 2º do artigo 42 da Lei federal nº 8.666 de 21.06.1993. 

Parágrafo segundo – O pagamento deverá ser efetuado em uma única parcela, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da assinatura deste instrumento, mediante 

depósito junto ao Banco do Brasil, na conta corrente agência 1897-X, na conta corrente 

nº 139670-6. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA INSCRIÇÃO DO TÍTULO DE TRANSFERÊNCIA DA AERONAVE 

A inscrição do título de transferência da aeronave no Registro Brasileiro da Aeronáutica 

– RBA deverá ser providenciada pela COMPRADORA no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados do pagamento do respectivo preço. 

CLÁUSULA QUARTA – DA ENTREGA DO BEM 

Efetuado o pagamento e promovida à inscrição do título de transferência do 

helicóptero no RBA, a aeronave será posta à disposição da COMPRADORA. 

Parágrafo primeiro – O helicóptero deverá ser retirado pela COMPRADORA no prazo 

de até 10 (dez) dias, a contar data inscrição do título de transferência a que alude o 

“caput” desta cláusula. 

Parágrafo segundo – No caso de não retirada da aeronave no prazo indicado no 

parágrafo primeiro desta cláusula, a COMPRADORA arcará com o pagamento pela 

utilização do hangar, a preço de mercado, ficando, também, responsável pelas demais 

despesas, inclusive com seguros e tributos que vierem a incidir sobre a aeronave. 
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CLÁUSULA QUINTA – DAS DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO E RETIRADA DA 

AERONAVE 

Correrão por conta da COMPRADORA todas as despesas decorrentes da aquisição do 

helicóptero, o que inclui aquelas atinentes à inscrição do respectivo título de 

transferência no Registro Aeronáutico Brasileiro – RBA, contratação de seguros e 

remoção. 

CLÁSULA SEXTA – DA INADIMPLÊNCIA POR PARTE DA COMPRADORA E DAS SANÇÕES 

Se a COMPRADORA inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou em parte, ficará 

sujeita às penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei federal nº 8.666/93 e artigos 

80 e 81 da Lei estadual nº 6.544/89, sem prejuízo das demais sanções previstas no 

Código Brasileiro de Aeronáutica. 

Parágrafo primeiro – No caso de a COMPRADORA não efetuar o pagamento no prazo 

estabelecido no parágrafo segundo da cláusula segunda deste contrato, estará sujeita à 

multa moratória, calculada à razão de 0,1% ao dia sobre o valor da sua proposta, 

ficando ajustado que o atraso superior a 5 (cinco) dias será considerado inadimplência 

total da obrigação. 

Parágrafo segundo – Na hipótese de inadimplência total da obrigação a que se refere o 

parágrafo primeiro desta cláusula, será aplicada multa de 20% sobre o valor da 

proposta vencedora da licitação, sem prejuízo das demais penalidades legais. 

Parágrafo terceiro – As multas são autônomas e a aplicação de uma não exclui a de 

outra. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO 

O presente contrato será rescindido por infração legal ou de suas cláusulas, com as 

consequências previstas em lei ou neste instrumento. 

CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não solucionadas pelas 

partes, será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de São Paulo. 
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CLÁUSULA NONA – DISPOSIÇÕES FINAIS 

Fazem parte integrante do presente instrumento de contrato o edital da Concorrência 

Pública CMIL nº 001/2014, seus anexos, assim como a proposta de preço vencedora. 

E, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento, em 2 

(duas) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme, vai por elas assinado, na 

presença das testemunhas abaixo identificadas. 

São Paulo,    de         de 2014. 

CONTRATANTE 

 
 

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
 Ten Cel PM – Chefe de Gabinete da Casa Militar 

 
 
 

CONTRATADA:   

 

 

  
 
 

 

TESTEMUNHAS 
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ANEXO “V” 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CASA MILITAR 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL n.° CMIL – 001/2014 

PROCESSO nº. CC 81.989/2013 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

À  CASA MILITAR DO GANINETE DO GOVERNADOR. 

Com relação à Concorrência Pública Internacional no CMIL-001/2014, informo o valor 

que oferto para pagamento à vista, para aquisição do HELICÓPTERO SIKORSKY, 

MODELO S-76 A – PREFIXO PP-EPF, conforme especificado no ANEXO I e nas condições 

estabelecidas no EDITAL: 

VALOR MÍNIMO PARA VENDA VALOR DA PROPOSTA 

US$ 850.042,00 (oitocentos e 
cinquenta mil e quarenta e dois 
dólares americanos). 

US$ ________(_______________). 

 

Declaro que não tenho direito a qualquer reembolso ou indenização pela exclusão ou 

rejeição de minha proposta, bem como no caso de revogação desta Concorrência. 

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DO SEU REPRESENTANTE LEGAL 

PROPONENTE:_________________________________CNPJ______________________. 

NOME DO REPRESENTANTE:________________________________________________, 

RG:___________CPF:________________. 

ENDEREÇO DO PROPONENTE:________________CIDADE:__________ESTADO:_______ 

CEP:______ 

Data: ___________, __ de _____ de 2014 

______________________________________ 

Assinatura do PROPONENTE ou Representante Legal 

0bs.: Esta proposta deverá ser colocada no Envelope 2 o qual deverá ser entregue fechado.
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ANEXO “VI” 

 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
CASA MILITAR 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL n.° CMIL – 001/2014 

PROCESSO nº. CC 81.989/2013 

MODELO DE PROCURAÇÃO 

Por este Instrumento Particular de Procuração, a (identificação do PROPONENTE), com 

sede no (endereço completo da matriz), inscrita no CNPJ/MF sob no _________ e 

Inscrição Estadual sob no _______, representada neste ato por meio de seu(s) 

[(qualificação(ões) do(s) outorgante(s)] Sr(a)(s) ________, portador(a) da Cédula de 

Identidade RG no ________ e CPF  

no _________, nomeia(m) e constitui(em) seu bastante Procurador o(a) Sr(a). 

____________, portador(a) da Cédula de Identidade RG no ______________ e CPF no 

_____________, a quem confere(m) amplos poderes para representá-lo perante a Casa 

Militar do Gabinete do Governador, no que se referir à concorrência supracitada, com 

poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação, inclusive 

apresentar proposta em nome da Outorgante, desistir expressamente da intenção de 

interpor recurso administrativo, assinar a Ata da sessão, prestar todos os 

esclarecimentos solicitado, enfim, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame 

em nome do Outorgante. 

Local e data 

(Assinatura(s) com firma(s) reconhecida(s) do(s) outorgante(s) com poderes para este 

fim conforme Contrato Social da empresa LICITANTE) 

A procuração deverá vir acompanhada da documentação necessária para comprovação 

da validade da mesma.  

 

Obs.: Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes 


