
AMAZONAS 
GOVERNO DO ESTADO 

ATA DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022CIL/ADS 
REF. AO REGISTRO DE PREÇOS N° 002/2022-CIL/ADS. 

OBJETO: Formação de Ata de Registro de Preços para futura e eventual contratação de 
horas de voo com frações de minutos de aeronaves tipo Anfíbio, Bimotor Turboélice 
Pressurizada e Cessna Grau Caravan Monomotor, Turboélice, incluída logística de 
abastecimento e manutenção, para emprego em missões de apoio às ações de todo o 
Sistema SEPROR (ADS, IDAM e ADAF) transporte de materiais, pessoal, e outras atribuições 
de interesse do Governo do Estado do Amazonas. 

PUBLICAÇÃO: O Aviso de Licitação foi publicado no site da ADS (wvvw.ads.am.gov.br), 
conforme documento acostcdo aos autos. 

1-RETOMADA DA SESSÃO 

No dia 18/04/2022, às 1 1 h 15min (horário Manaus), após tolerância de 15 (quinze) minutos 
concedida pelo I. Pregoeiro no endereço: Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460, Conj. 
Atílio Andreazza, Bloco G - Japiim-Manaus - AM, a SESSÃO foi reaberta para dar 
continuidade ao certame. 

N° EMPRESAS STATUS 
1 AMAZONAVES TÁXI AÉREO LTDA PRESENTE 

2 CTA - CLEITON TÁXI AÉREO LTDA PRESENTE 

Salientamos que se reuniram o Presidente/Pregoeiro da Comissão Interna de Licitação 
ANDRÉ ALEXANDRE DE LIMA RIBEIRO, Vice-Presidente ALVIMAR DA COSTA MONTEIRO 
JÚNIOR, Secretário SÉRGIO PAULO GUALBERTO SANTOS FILHO, Membros LUANA DA SILVA 
NASCIMENTO MELO e a respectiva equipe de apoio para a Reabertura da Sessão Pública 
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial N° 002/2022 -CIL-ADS / Registro de Preços 
n. ° 002/2022. 

2- VISITA TÉCNICA (SUBITEM 8.1.) 

Conforme previsão editalícia constante no subitem 8.1, o I. Pregoeiro suspendeu a sessão 
para a realização da Visita Técnica com vistas a averiguar o cumprimento das 
especificações técnicas previstas no Edital e no Termo de Referência do objeto do 
Certame. 

As Empresas foram devidamente informadas do comparecimento da Comissão de 
Inspeção, através do Aviso de Realização de Visita Técnica, publicada no Sítio Eletrônico 
da Agência (www.ads.am.gov.br) em 31/03/2022 e, no dia 04/04/2022, foram visitados os 
Hangares, respectivamente, das Empresas AMAZONAVES TÁXI AÉREO LTDA e CTA - CLEITON 
TÁXI AÉREO LTDA. 
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A Comissão de Inspeção foi formada por membros da Comissão Interna de Licitação e 
servidores da Casa Militar com formação técnica e profissional na atividade concernente 
ao objeto da licitação e, após as vistorias de praxe, fora elaborado Relatório Técnico com 
as averiguações e, consequentemente, as constatações. 

O Relatório de Vistoria Técnica encontra-se em anexo, (ANEXO I) da presente ATA DE 
REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022-CIL/ADS. 

3- DA ANÁLISE DO RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA 

No Relatório estão sintetizadas as averiguações acerca da capacidade operacional das 
licitantes para tornar exequível o objeto do Pregão Presencial N. 002/2022-CIL/ADS, 
buscando atribuir transparência e confiabilidade ao certame, permitindo inclusive a 
participação de todo e qualquer cidadão interessado em acompanhar o ato 
administrativo. 

Outrossim, todas as perguntas realizadas durante a presente visita foram vinculadas ao 
edital, tudo no escopo de verificar as condições das licitantes a título de complemento à 
instrução dos autos do referido certame, apurando a observância das especificações 
técnicas exigidas no instrumento convocatório e no Termo de Referência, bem como as 
documentações autorizativas exigidas pelos órgãos responsáveis pela fiscalização e 
controle desse ramo de atividade. 

Isto posto, vislumbrando o presente Relatório de Visita Técnica, cumpre destacar a 
constatação: 

"Isto posto, sendo conhecidas as especificações das aeronaves por meio da análise 
documental e confirmada na ocasião da visita técnica in loco, a empresa AMAZONAVES 
TAXI AÉREO LIDA que apresentou a melhor proposta para o Lote 01, não atende ao 
estabelecido no Edital". 

Isso porque as aeronaves da empresa AMAZONAVES TAXI AÉREO LTDA, verificadas na 
ocasião da visita técnica, não atendem ao requisito estabelecido na especificação do 
objeto licitado no que diz respeito ao tempo de uso inferior a 10 (dez) anos de sua 
fabricação como pode ser constatado pelas documentações apresentadas. 

Com base no exposto acima, e buscando a celeridade e economicidade a Comissão de 
Inspeção resolveu realizar nova visita ao Hangar da Empresa CTA, no dia 08/04/2022 para 
inspecionar as Aeronaves desta relacionadas ao objeto previsto no LOTE 01, ocasião na 
qual constatou a conivência com os requisitos e especificações estabelecidas no Edital e 
Termo de Referência. 

O I. Pregoeiro, com fulcro nas constatações relatadas, em consonância com o que 
preceitua o subitem 1 .3.1 do Edital c/c item 5 do Termo de Referência (Anexo I do Edital) 
passa a decidir o que segue: 
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REGISTRO EM ATA - DECISÃO DO PREGOEIRO. 

Os Certames licitatórios realizados por esta Agência são regulados pela Lei n° 13.303/2016 
que, em seu artigo 31, vincula sua apreciação a observância de princípios dos quais 
destacamos a vinculação ao Instrumento Convocatório e ao Julgamento Objetivo. 

Partindo dessa premissa, é imprescindível que o julgamento das propostas seja o mais 
objetivo possível, nos exatos termos das regras previamente estipulada. A Administração 
tem o dever de respeitar aquilo que foi estabelecido pelo diploma editalício, não 
podendo, de forma alguma, esquivar-se das regras preliminarmente estabelecidas. Tal 
princípio não é mera conveniência ou simples prerrogativa legal que pode ser facilmente 
descartada pois tem como finalidade principal evitar que administradores realizem análise 
de forma arbitrariamente subjetiva, o que pode viabilizar o direcionamento do contrato em 
defesa de interesses pessoais, ou de terceiros, em total contrariedade com o princípio da 
isonomia entre os licitantes e demais princípios da administração pública como 
moralidade, impessoalidade, legalidade e afronta ao interesse público. 

Além disso, o princípio do julgamento objetivo assegura a lisura do processo licitatório haja 
vista o dever legal de observar, sob pena de responsabilidade do I. Pregoeiro, critérios 
objetivos definidos no ato convocatório, para o julgamento das propostas apresentadas, 
ou seja, deve seguir fielmente o que for disposto no edital no momento de julgar as 
propostas impedindo que haja qualquer interpretação subjetiva do edital e que possa vir 
a favorecer um concorrente, prejudicando outros ou a utilização de fatores subjetivos ou 
critérios não previstos de julgamento. 

Fortes nestas razões, evidenciado o descumprimento das especificações do objeto a ser 
licitado haja vista que todas as aeronaves verificadas na vistoria técnica apresentam data 
de fabricação superior aos 10 anos no subitem 1.3.1 do Edital c/c o item 5 do Termo de 
Referência (Anexo I do Edital), RESOLVE DESCLASSIFICAR A EMPRESA AMAZONAVES TAXI 
AÉREO LTDA DO LOTE 01 E, DECLARAR COMO MELHOR PROPOSTA A SEGUNDA COLOCADA 
A EMPRESA CTA - CLEITON TÁXI AÉREO LIDA. 

É a Decisão. 

Questionadas as empresas licitantes se havia alguma oposição acerca da análise do 
relatório de vistoria técnica, não houve irresignação por nenhuma das empresas, razão 
pela qual o I. Pregoeiro encerrou a fase de vistoria técnica. 

4- DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA 

Ao vislumbrar a proposta de preço ofertada pela segunda colocada no Lote 0l , a 
Empresa CIA - CLEITON TÁXI AÉREO LTDA, constatou-se que apresenta valores superiores 
aos orçados na pesquisa de mercado promovidas por esta Agência. 

Isto posto, o I. Pregoeiro indagou acerca da possibilidade de concessão de desconto com 
vistas a obtenção da proposta mais vantajosa, oportunidade na qual a Empresa CTA -
CLEITON TÁXI AÉREO LTDA ofertou o que segue: 
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N° EMPRESAS VALOR 
1 CIA - CLEITON TÁXI AÉREO LTDA R$ 12.672.500,00 

5-VENCEDOR 

Oportunizado a Empresa CTA-CLEITON TÁXI AÉREO LIDA. a concessão de desconto para 
obtenção da proposta mais vantajosa ao LOTE 01, o mesmo ofertou o valor de 
R$12.672.500,00 (Doze milhões, seiscentos e setenta e dois mil e quinhentos reais), inferior 
ao obtido na pesquisa de preço promovida por esta Agência. 

Cumpre ressaltar que foram averiguadas as especificações técnicas quanto aos LOTES 02 
E 03, cuja a melhor Proposta de Preço fora apresentada pela Empresa CIA - CLEITON TÁXI 
AÉREO LTDA, mediante realização de Visita Técnica in loco, realizada no dia 04/04/2022, 
oportunidade na qual constatou-se as aeronaves atendem aos requisitos e especificações 
técnicas previstas no Edital e no Termo de Referência conforme demonstra o Relatório de 
Visita Técnica. 

Ultimadas as fases do certame (Habilitação, Propostas de Preços e lances Verbais), fora 
declarada Vencedora a empresa infra relacionada: 

LOTE EMPRESA CNPJ VALOR GLOBAL POR 
LOTE 

1 CIA - CLEITON TÁXI AÉREO LTDA 04.984.400/0001-30 R$ 12.672.500,00 

2 CIA - CLEITON TÁXI AÉREO LIDA 04.984.400/0001-30 R$ 26.635.000,00 

3 CIA - CLEITON TÁXI AÉREO LIDA 04.984.400/0001-30 R$ 16.800.000,00 

6-PRAZO RECURSAL. 

O I. Pregoeiro, com base no que dispõe o subitem 11.1 do Edital, informou a abertura do 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recursos, que abrangerá também 
atos decorrentes da fase de julgamento, em observância ao comando legal insculpido no 
§2°, art. 59 da Lei n.° 13.303, de 30 de junho de 2016. 

Ato contínuo, questionou aos representantes credenciados na sessão, se havia interesse 
em manifestar, motivadamente a intenção de interpor recurso. Não houve manifestação 
de nenhum dos licitantes sobre a intenção de recurso. 

E nada mais havendo a tratar, o I. Pregoeiro declarou encerrados os trabalhos, do qual foi 
lavrado a presente ATA, que eu SÉRGIO PAULO GUALBERTO SANTOS FILHO, digitei e vai 
assinada por mim, pelo Pregoeiro, equipe de apoio, e, pelos representantes das empresas 
licitantes presentes. 
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ís. AMAZONAS 
GOVERNO DO ESTADO 

EMPRESAS LICITANTES PRESENTES 

EMPRESAS I' At 

AMAZONAVES TÁXI AÉREO LIDA 

CIA - CLEITON TÁXI AÉREO LIDA

Manaus, 18 de abril de 2022. 

ANDRÉ ALEXAN E DE LIMA RIBEIRO 
PRESIDEN , A CIL/ADS 
PREGOEJÓ DA SESSÃO 

n 

ALVIMAR DA COSTA MÓNTEIRO JÚNIOR 
VIBE-PRESIDENTE DA CIL/ADS 

SÉRGIO PAULO GUÁLBERTO SANTOS FILHO 
SECRETÁRIO 

-

LUANA DA SIiVA NASCIMENTO MELO 
MEMBRO 
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