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PROCESSO Nº 59/2017 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017 
 
O MUNICÍPIO DE LAGES/SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS, 
por intermédio de seu Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, torna público que fará realizar às 13:30 horas do dia 23 
de maio de 2017, licitação na modalidade PREGÃO para Registro de Preços, Pelo Menor Preço Mensal, regida 
pela Lei nº 10.520/02, pela Lei Complementar nº 123/06 e Alterações Posteriores, pelo Decreto 7.892/2013 e por 
este Edital, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares destinado à Contratação de 
Empresa Especializada para Prestação de Serviços auxiliares de transporte aéreo, na modalidade proteção da 
aviação civil, para o Aeroporto Federal Antônio Correia Pinto de Macedo, Lages, SC. 
 
1. DO OBJETO: 
1.1 Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços auxiliares de 
transporte aéreo, na modalidade proteção da aviação civil, para o Aeroporto Federal Antônio Correia Pinto de 
Macedo, Lages, SC, com fornecimento parcial de equipamentos, em conformidade com as especificações 
prescritas no Anexo II – Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital. 
 
2. DA RETIRADA DO EDITAL: 
2.1 Far-se-á de 2ª a 6ª feira, das 13:00 às 19:00 horas, no Setor de Licitações e Contratos, à Rua Benjamin 
Constant nº 13, Lages, SC, ao custo de R$ 10,00, mediante a entrega de comprovante de depósito em conta, 
efetuado na Caixa Econômica Federal, Agência 0420, Conta nº 4-6, Operação n° 006, em nome da Prefeitura ou 
pelo site www.lages.sc.gov.br, sem ônus. 
 
3. DO(S) PEDIDO(S) DE ESCLARECIMENTO(S): 
3.1 Esclarecimentos a respeito de dúvidas de caráter técnico e de interpretação dos termos do Edital deverão ser 
formalizados, obrigatoriamente, por escrito e endereçados à Secretaria de Administração aos cuidados do 
Pregoeiro, devidamente protocolizados no setor competente, podendo, para efeito de agilização, ser transmitidos 
via e-mail licita3@lages.sc.gov.br, em até no máximo 3(três) dias antes da abertura do certame, com a remessa do 
original via registro postal; 
3.2 Outras informações pelo telefone: (49) 3221-1169. 
 
4. DO(S) PRAZO(S): 
4.1 De Início: a contar da data de assinatura da ata de registro de preços, decorrente; 
4.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços; 
4.4 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 
 
5. DO(S) PAGAMENTO(S): 
5.1 Será(ão) efetuado(s) mensalmente, em até 05 (cinco) dias do mês subseqüente ao da prestação do(s) 
serviço(s), à vista da(s) nota(s) fiscal(is), decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e 
Diplomas Complementares; 
5.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação 
de que foram atendidas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, Proposta de Preços e demais 
Documentos inerentes ao Processo; 
5.3 Na entrega da(s) nota(s) fiscal(is), deverá ser apresentado a comprovação do pagamento de todas as 
obrigações trabalhistas e previdenciárias do mês anterior, e sempre que solicitado. 
 
6. DA REVISÃO DOS PREÇOS: 
6.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou 
de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as 
necessárias negociações junto aos fornecedores; 
6.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo 
mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
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c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
6.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação; 
6.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa; 
6.5 Caso o Município de Lages já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a Empresa realize a 
entrega do produto, e a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre o pedido já 
formalizado e empenhado; 
6.6 O Município de Lages terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos. 
Durante esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço registrado e no prazo 
ajustado, mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município; 
6.7 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização financeira 
é o IGP-M em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
7 DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 
7.1  Os serviços deverão ser executados com estrita observância dos termos conceituados na Instrução da Aviação 
Civil – IAC 107- 1004 de 14.06.2005, que trata do Controle de Acesso às Áreas Restritas. 
 
8. DA VALIDADE DA PROPOSTA: 
8.1 O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data definida para 
abertura do certame. 
 
9. DO VALOR ESTIMADO: 
9.1 Valor Total Estimado, Máximo: R$ 490.800,00 (quatrocentos e noventa mil e oitocentos reais)  
 
10. DA PARTICIPAÇÃO: 
10.1 Poderão participar da presente licitação Empresas, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, legalmente 
constituídas no ramo de atividade do objeto, que estejam comprovadamente credenciadas pela ANAC nos termos 
da Resolução nº 116/ANAC,  de 20 de outubro de 2009; 
10.2 Não poderão participar Empresa(s) que esteja(m) sob processo de falência, ou concordata ou em regime de 
recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, liquidação ou tenha(m) sido suspensa(s) ou declarada(s) 
inidônea(s) para licitar ou contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, Direta ou Indireta, 
de qualquer dos poderes, da União, dos Estados e dos Municípios, desde que o ato tenha sido publicado em 
imprensa oficial, pelo órgão autor da sanção ou Responsável; 
10.3 A participação na presente Licitação, enseja a aceitação plena das condições prescritas neste Edital e em 
seu(s) anexo(s).  
 
11. DO CREDENCIAMENTO: 
11.1 Fica a critério do Licitante se fazer representar ou não na sessão; 
11.2 O titular se investido de poderes, se fará representar, apresentando cópias autenticadas do Ato 
Constitutivo/Estatuto/Contrato Social e da cédula de identidade, ou de outro documento reconhecido legalmente, 
que o identifique; 
11.3 O Licitante se desejar, poderá também ser representado por preposto, devidamente credenciado, através de 
declaração ou instrumento procuratório, com firma reconhecida em cartório, acompanhado de cópias autenticadas 
da cédula de identidade do Outorgado e do Ato Constitutivo do Outorgante, conferindo poderes para formulação 
de lances e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame; 
11.4 A pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante, desde que não concorram entre si no 
mesmo item/lote; 
11.5 O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado na sessão de abertura não enseja a 
INABILITAÇÃO, nem a DESCLASSIFICAÇÃO do Licitante; 
11.6 O Licitante que não se fizer representar, fica automaticamente impedido de participar da fase de 
competição com lances verbais e de se manifestar motivadamente sobre os atos da Administração, 
decaindo, em consequência, do direito de interpor recurso; 
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11.7 Far-se-á o credenciamento, antecedendo a abertura dos envelopes, devendo a documentação 
pertinente, ser envelopada em separado dos demais documentos ou entregue em mão. 
 
12. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
12.1 Deverão ser entregues 02 envelopes separados, indevassáveis, lacrados em seus fechos, cada um deles com 
identificação clara do proponente referente à licitação, como segue: 

ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA 
 ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
13.  DA ENTREGA DOS ENVELOPES: 
13.1 Os envelopes: n° 01 – Proposta e n° 02 – Documentação de Habilitação poderão ser entregues no Setor de 
Licitações e Contratos da Prefeitura, à Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, Lages, SC, até às 13:30 horas do 
dia 23 de maio de 2017; 
13.2 Poderão também, sê-los remetidos em correspondência registrada, por sedex e/ou despachados por 
intermédio de empresas que prestam este tipo de serviço, hipóteses em que o Município não se responsabilizará 
por extravio ou atraso; 
13.3 Podem ainda, ser entregues pessoalmente ao Pregoeiro ou para um Membro da Equipe de Apoio, até a hora e 
dia marcado para abertura dos envelopes, não sendo admitida qualquer tolerância após o horário estabelecido para 
o início do certame. 
 
14. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 01 

Sr. Pregoeiro 
Empresa: 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 20/2017. 
Abertura às 13:30 horas do dia 23 de maio de 2017 
Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, CEP 88501-900, Lages, SC. 
Proposta 

 
15. DA PROPOSTA: 
15.1 Ser formulada de preferência em papel timbrado da empresa, apresentada em uma via, constando o nome, 
endereço completo e carimbado com a Razão Social; 
15.2 Ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, sem emendas, sem ressalvas e sem entrelinhas; 
15.3 Conter a(s) assinatura(s), a(s) qual(is) deverá(ão) ser identificada(s) fazendo-se constar a qualificação do(s) 
signatário(s) e o cargo que exerce (Diretor, Gerente, e/ou Procurador); 
15.3.1 Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do licitante devidamente 
identificado; 
15.3.2 Na hipótese prevista no subitem anterior, estando presente o representante legal na sala onde estão sendo 
abertos os envelopes e, desde que devidamente comprovada a sua representatividade através de procuração com 
poderes específicos inerentes ao presente Pregão, a falta da assinatura poderá ser sanada no ato da constatação de 
tal fato; 
15.4 Estar com todas as vias rubricadas e a última assinada em seu desfecho, pelo signatário da autora; 
15.5 Ter validade de no mínimo 60 dias; 
15.5.1 Na hipótese de o prazo de validade estar omitido na proposta, esta será considerada válida por 60 (sessenta) 
dias; 
15.6 O(s) serviço(s) deverá(ão) ser cotado(s) e descrito(s) com as especificações necessárias para facilitar sua 
identificação com os requisitos constantes do Edital; 
15.7 O(s) preço(s) mensal(is) deverá(ão) ser cotado(s), em moeda nacional, com duas casas decimais depois da 
vírgula e nele(s), deverá(ão) estar incluído(s) toda incidência de impostos, transportes, custos diretos e indiretos 
relativos ao presente objeto, inclusive todos os encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e 
tributários, ou quaisquer outros custos decorrentes ou que venham a ser devidos em razão do objeto deste Edital; 
 
15.8 Estar acompanhada: 
15.8.1 Da Declaração de que correrão por conta, quaisquer outras despesas não incluídas na cotação do(s) preço(s) 
do(s) produto(s) licitado(s); 
15.8.2 Da Declaração de que aceitam as condições impostas por este edital e que se submetem ao disposto pela 
Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
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15.8.3 Da Declaração de que cumprem plenamente as condições estabelecidas para efeito de habilitação, nos 
termos do disposto no inciso VII, do artigo 4º da Lei 10.520/02; 
15.8.4 Da Declaração de que se enquadram ou não na condição de ME ou EPP, nos termos da LC 123/2006 e 
Alterações Posteriores; 
15.8.5 Apresentar planilha descritiva demonstrando a formação do preço mensal cotado; 
NOTAS: 
OBS: Anexar, preferencialmente na Proposta, Declaração formal, indicando o endereço, número de telefone da 
Empresa, bem como, o nome, o nº do RG e o cargo do titular que a representará no contrato decorrente, se 
vencedora.  
 
16 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
16.1 – Prova de registro e regularidade da Empresa e do técnico responsável junto ao CRA, com jurisdição do 
Estado em que for sediada a Empresa Proponente, em vigor na data estabelecida para entrega dos envelopes, 
pertinentes ao certame; 
16.2 - Prova de credenciamento da empresa junto a ANAC conforme Resolução nº 116/ANAC, de 20 de outubro 
de 2009; 
16.3 - Atestado de Capacidade Técnica Operacional, em nome da empresa, expedido(s) por pessoa jurídica de 
direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no CRA, comprovando a execução satisfatória com 
características técnicas e porte semelhante aos do objeto da presente licitação, observando-se que tal(is) 
atestado(s) não seja(m) emitido(s) pela própria empresa ou por empresa do mesmo grupo empresarial. O atestado 
deverá conter as seguintes: 
- Nome, CNPJ e endereço completo do emitente; 
- Nome da empresa que prestou(s) o(s) serviço(s); 
- Data de emissão; 
- Assinatura e identificação do signatário (nome e cargo ou função que exerce junto à emitente). 
16.5- Declaração da Licitante de que atende aos requisitos da Resolução nº 116/ANAC de 20/10/2009 editada pela 
Agência Nacional de Aviação Civil, como empresa auxiliar de transporte aéreo;  
16.6- Fica facultado aos Licitantes, realizar visita no local para a realização dos serviços para conhecimento das 
instalações onde o objeto da presente licitação será realizado, e inteirar-se de todos os aspectos que possam influir 
direta ou indiretamente na formalização da proposta. A Visita poderá ser previamente agendada, com o Sr. 
George, pelo telefone: (49) 3225-5721 do Aeroporto Federal Antônio Correia Pinto de Macedo; 
16.7 - Caso o Licitante decida pela não realização da visita, deverá apresentar, em substituição ao atestado de 
visita, declaração formal assinada pelo Representante legal da Empresa, sob as penalidades da lei, que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do objeto licitado, que assume total 
responsabilidade por esse fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem 
avenças financeiras com o Município. 
 
17. DA SOBRESCRIÇÃO DO ENVELOPE N° 02 

Sr. Pregoeiro 
Empresa: 
Referente ao Edital de Pregão Presencial n° 20/2017. 
Abertura às 13:30 horas do dia 23 de maio de 2017 
Rua Benjamin Constant nº 13, Centro, CEP 88501-900, Lages, SC. 
Documentação de Habilitação 

 
18. DA HABILITAÇÃO:  
18.1 DA REGULARIDADE JURÍDICA: 
18.1.1 Cópia do Contrato Social e Alterações posteriores, ou Cópia da última Alteração Consolidada e das 
alterações subsequentes, registrados na Junta Comercial do Estado; em se tratando de Firma Individual o Registro 
Comercial e no caso de Sociedade por Ações o Ato Constitutivo/Estatuto acompanhado da Ata da Assembléia que 
elegeu a diretoria em exercício; 
18.1.2 Comprovação da condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, através da Certidão 
Simplificada atualizada (no máximo 60 (sessenta) dias da data da abertura da licitação) expedida pelo Registro 
competente, para fins de aplicação dos procedimentos definidos na LC nº 123/06 e Alterações Posteriores. 



 

Prefeitura do Município de Lages 
Estado de Santa Catarina 
Secretaria da Administração 

Setor de Licitações e Contratos 

 

5

18.2 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
18.2.1 Cópia do CNPJ; 
18.2.2 Cópia do Cadastro Municipal ou Estadual de Contribuintes; 
18.2.3 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal do Domicílio Sede do Licitante; 
18.2.4 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; 
18.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Dívida Ativa da União e Previdenciária, 
compreendendo os tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda 
Nacional; 
18.2.6 Prova de Regularidade com FGTS; 
18.2.7 Prova de Inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
Certidão Negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452/43. 
 
18.3 DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
18.3.1 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados 
na forma da lei, inclusive os termos de abertura e encerramento comprovando o registro na junta comercial, 
regulamentada pelas normas do conselho federal de contabilidade, às empresas constituídas no exercício, 
inclusive das que optaram pelo simples, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três meses da data estabelecida 
para apresentação dos documentos nesta licitação, acostado das demonstrações: 
 (i) demonstração do resultado do exercício; 
(ii) demonstração do resultado abrangente do período; 
(iii) demonstração das mutações do patrimônio líquido; 
(iv) demonstrações dos fluxos de caixa; 
(v) notas explicativas. 
18.3.2 Para as microempresas e empresas de pequeno porte serão exigidas, além do balanço patrimonial, 
somente as demonstrações de resultado do exercício (i) e as notas explicativas (v), nos termos das normas 
do conselho federal de contabilidade; 
18.3.3 As demonstrações de cada exercício deverão ser apresentadas com a indicação dos valores 
correspondentes das demonstrações do exercício anterior, conforme exigência prevista no art. 176 §1º da 
lei 6.404/76; 
18.3.4 Certidão negativa de Pedido de Concordata ou de Falência, ou de Recuperação Judicial ou Extrajudicial, 
expedida há menos de 60 (sessenta) dias. 
 
18.4 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES: 
18.4.1 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não possui em seu quadro de 
pessoal, empregados menores de 18 anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou em qualquer trabalho, 
menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos; 
18.4.2 Declaração formal, assinada por representante legalmente constituído, de que não pesa contra si declaração 
de inidoneidade, expedida em face de inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos 
termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei.   
 
NOTAS:  
- A certidão que não contar com validade expressa será considerada válida por 60 (sessenta) dias, contados da 
data da sua emissão, exceto as extraídas pela Internet e a Certidão Simplificada, expedida pela Junta Comercial do 
Estado; 
- Na hipótese de documento emitido via internet estar com a validade expirada ou, de xerox apresentada sem 
autenticação, fica facultado ao Pregoeiro, consultar sua regularidade via site, bem como, proceder a autenticação 
mediante apresentação da via original, durante a sessão; 
- Todas as xerocópias deverão estar autenticadas, exceto as extraídas pela Internet; 
- A prestação de serviços de autenticação de documentos, internamente, fica restringida até o dia anterior ao da 
abertura da Sessão, exceção feita aos documentos pertinentes a credenciamento, que poderão ser realizados em até 
20 minutos antes da data fatal definida para a entrega dos envelopes; 
- Todos os documentos de Habilitação deverão ser inseridos no envelope nº 02; preferentemente dispostos 
ordenadamente, numerados sequencialmente (exemplo: 1/5; 2/5...5/5), encadernados e rubricados pelo Licitante; 
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- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a matriz, todos os documentos deverão estar em 
nome desta; 
- Se o Licitante responsável pelo contrato/fornecimento for a filial, todos os documentos deverão estar em 
nome desta; 
- Os documentos que constarem expressamente que são válidos para todos os estabelecimentos, matriz e filiais, 
serão aceitos pelo Pregoeiro para efeito de julgamento, independentemente da inscrição do CNPJ do Proponente; 
- Caso os documentos solicitados no subitem 18.1.1 sejam apresentados no ato do credenciamento do 
Representante do Licitante, fica facultada a apresentação destes no envelope nº 02. 
 
19. DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
19.1 Será(ão) aberto(s) preliminarmente o(s) envelope(s) contendo a(s) Proposta(s) de Preço(s), que deverá(ão) 
estar em conformidade com as exigências do presente edital, ocasião em que se classificará a proposta de menor 
preço e aquelas que apresentem valores sucessivos e superiores até o limite de 10%, relativamente à de menor 
preço; 
19.2 Não havendo pelos menos três ofertas nas condições definidas no item anterior, poderão os autores das 
melhores propostas, até o máximo de três, oferecer lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 
oferecidos; 
19.3 No curso da Sessão, os autores das propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores, serão 
convidados individualmente, a apresentarem novos lances verbais e sucessivos, a partir do autor da proposta 
classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor; 
19.4 Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para determinação da 
ordem de oferta dos lances; 
19.5 A oferta dos lances deverá ser efetuada, no momento em que for conferida a palavra ao Licitante, na ordem 
decrescente dos preços; 
19.6 É vedada a oferta de lance com vista ao empate; 
19.7 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do 
Licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo Licitante, para efeito de 
ordenação das propostas; 
19.8 Caso os licitantes não apresentem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de 
menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com o licitante para 
que seja obtido melhor preço; 
19.9 Se, a proposta com menor preço cotado pertencer a ME ou EPP, será, sem meras formalidades, adjudicado a 
seu favor, o objeto licitado; 
19.10 Caso a proposta mais bem classificada ou a com menor preço cotado, dependendo da forma de julgamento, 
não seja de ME ou EPP, e havendo proposta(s) apresentada(s) por ME ou EPP com valor igual ou superior até 5% 
do menor preço cotado, caracterizada(s) pelo empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 
19.10.1 Preliminarmente, selecionar-se-á a(s) proposta(s) aceita(s) de ME ou EPP, dispondo-a(s) pela ordem 
crescente de classificação, para efeito do exercício do direito de preferência, previsto no Inciso I do art. 45 da LC 
123/2006; 
19.10.2 Para efeito do desempate de valor(es) cotado(s) com equivalência, se houver, utilizar-se-á o critério de 
sorteio, para identificação do melhor preço cotado e a colocação da ME ou EPP na escala de classificação para 
exercer o direito de preferência, nos termos dispostos no § 2º do art. 45 da Lei 8.666/93 e no Inciso III do art. 45 
da LC 123/2006, respectivamente; 
19.10.3 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência e esta deliberar pela 
apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, cotado/negociado, ser-lhes-á adjudicado o 
objeto licitado, ficando em consequência, encerrada a fase de competição; 
19.10.4 Convocada a ME ou EPP mais bem classificada para exercer o direito de preferência, e esta deliberar pela 
não apresentação de novo lance com preço inferior ao menor, até então, cotado/negociado, convocar-se-á a 2ª ME 
ou EPP melhor classificada, e assim sucessivamente, até a que satisfaça os requisitos requeridos, observando-se o 
limite das classificadas; 
19.10.5 Se nenhuma ME ou EPP convocada, exercer o direito de preferência e/ou a que exercer, não atender as 
exigências editalícias, a empresa que apresentou o melhor preço/lance, será julgada a vencedora; 
19.11 Não havendo oferta de lance(s), será verificada a conformidade da proposta inicial de menor preço e o valor 
estimado, se compatível, ser-lhes-á adjudicado o objeto licitado; 
19.12 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o 
Licitante não atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, na 
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ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade, procedendo ao julgamento da habilitação, e assim 
sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências do Edital, sendo o respectivo 
Licitante declarado vencedor e, caso não haja manifestação motivada de intenção de recurso, a ele será adjudicado 
o objeto da licitação definido neste Edital e seu(s) anexo(s); 
19.13 Sendo considerada aceitável a proposta do Licitante que apresentou o menor preço, o Pregoeiro procederá à 
abertura de seu envelope nº 02 - DOCUMENTAÇÃO, para verificação do atendimento das condições de 
habilitação; 
19.14 Em caso de o Licitante desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro o inabilitará e examinará as 
ofertas subsequentes e a qualificação dos Licitantes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até a 
apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo Licitante declarado vencedor; 
19.15 Se a oferta não for aceitável por apresentar preço excessivo, o Pregoeiro poderá negociar com o Licitante 
vencedor, com vistas a obter preço melhor; 
19.16 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará o vencedor, proporcionando, a 
seguir, a oportunidade aos Licitantes para que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta 
de manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por parte do Licitante, 
registrando na ata da Sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o registro de que todos os 
demais Licitantes ficaram intimados para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) 
dias, após o término do prazo do recorrente, proporcionando-se, a todos, vista imediata do processo; 
19.17 A ausência do Licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao 
direito de recorrer; 
19.18 Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de outros, o registro 
dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da 
documentação exigida para a habilitação e dos recursos interpostos, estes, em conformidade com as disposições 
do item acima; 
19.19 A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por todos os Licitantes 
presentes; 
19.20 Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos 
trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes presentes; 
19.21 A bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de suspender a licitação, em 
qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem 
necessárias, internamente, condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em 
julgamento, à conclusão dos serviços, via e-mail, com a remessa da original via Correio; 
19.22 Não havendo pelo menos 03 (três) propostas classificadas com seus respectivos Representantes, presentes, 
convocar-se-á o(s) autor(es) da(s) proposta(s) com melhor(es) preço(s), até completar o número previsto de 03 
(três), para oferecer lance(s), qualquer que seja(m) seu(s) valor(es), para caracterizar o princípio da 
competitividade. 
 
20. DOS CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
20.1 A adjudicação se dará observando-se as condições prescritas no presente Edital e os critérios abaixo 
relacionados: 
20.1.2 Considerar-se-á vencedor, o Licitante que apresentar a proposta mais vantajosa, de acordo com as 
especificações do edital e ofertar o Menor Preço Mensal; 
20.1.3 A(s) Proposta(s), depois de aberta(s), é (são) IRRENUNCIÁVEL(IS) e o(s) preço(s) depois de 
negociado(s), IRRETRATÁVEL(IS); 
20.1.4 O(s) erro(s) de soma ou de multiplicação, em consequência o resultado do valor apurado e, outro(s) que, 
não desfigure(m) a validade jurídica, eventualmente configurado(s) na(s) Proposta(s) de Preço(s) do(s) 
Licitante(s), poderá(ao) ser devidamente corrigido(s), não se constituindo, de forma alguma, motivo para a 
desclassificação da Proposta; 
20.1.5 Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, fica facultada ao Pregoeiro, se julgado 
conveniente, a aplicação das disposições do Art. 48 da Lei de Licitações; 
 
21. DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO: 
21.1 Será(ão) inabilitado(s) o(s) Licitante(s) que não fornecer(em) todo(s) o(s) documento(s) exigido(s) ou se 
estiver(em) ilegalmente formalizado(s); 
21.2 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, hipótese 
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em que será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis para regularização, cujo termo inicial corresponderá ao 
momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
Administração, desde que requerida pelo licitante, mediante justificativa; 
21.3 A não regularização no prazo designado, incorre na decadência do direito de contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93, ficando facultado ao Pregoeiro, convocar a ME/EPP remanescente 
mais bem classificada, se houver, observando-se a ordem e o limite de classificação; 
21.4 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erro(s) ou falha(s) que não altere(m) a substância 
do(s) documento(s) habilitatório(s) e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e 
acessível a todos, atribuindo-lhe(s) validade e eficácia para fins de habilitação; 
21.5 Se, todos os Licitantes forem inabilitados, fica facultado ao Pregoeiro a aplicação das disposições do art. 48 
da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
21. DO DIREITO AO RECURSO: 
22.1 Tendo o Licitante manifestado a intenção de recorrer na Sessão Pública do Pregão, contará com o prazo de 
03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões de recurso; 
22.2 Os demais Licitantes, inclusive os ausentes, consideram-se intimados na sessão pública acima referida, terão 
o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentarem as contrarrazões, que começará a correr do término do 
prazo da recorrente; 
22.3 A manifestação na Sessão Pública e a motivação no caso de recurso, são pressupostos de admissibilidade do 
recurso; 
22.4 O recurso será endereçado à Secretaria Municipal de Administração, inexoravelmente via Setor de Protocolo, 
aos cuidados do Pregoeiro, acompanhado de xerox autenticada do Ato Constitutivo do Outorgante, do instrumento 
de procuração e do documento de identificação do Outorgado, o qual será encaminhado à Autoridade Competente, 
para apreciação e decisão; 
22.5 O recurso administrativo encaminhado via e-mail, somente será analisado e atendido, posteriormente a 
recepção da via original acompanhada do documento comprovando a outorga de poderes conferidos ao signatário 
e da xerox do documento de identidade do Outorgado; 
22.6 A Impugnação ao ato convocatório, deverá ser dirigida à Secretaria Municipal de Administração, aos 
cuidados do Pregoeiro, obrigatoriamente via Setor de Protocolo, acompanhada de xerox autenticada do Ato 
Constitutivo do Outorgante, do instrumento de procuração e do documento de identificação do Outorgado, nos 
termos do artigo 41 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares; 
22.7 Acolhida a impugnação contra o presente Edital, será designada nova data para a realização do 
certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas; 
22.8 Não será(ao) conhecido(s) o(s) recurso(s) e/ou impugnação(ões) apresentado(s) fora do prazo legal e/ou 
subscrito(s) por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
licitante. 
 
23.  DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 
23.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e da Ata de Registro de 
Preços, decorrente; 
23.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da data do 
seu recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver a Ata de Registro de Preços dentro do prazo 
estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades 
legalmente estabelecidas; 
23.3 Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do edital e de seu(s) Anexo(s); 
23.4 Manter, durante toda a execução a Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por 
elaassumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
23.5 Apresentar Plano de Segurança de Empresa de Serviços Auxiliares e Concessionários Aeroportuários – 
PSESCA, conforme Atos Normativos da ANAC; 
23.6  Elaborar um Plano de Execução de Trabalho e apresentá-lo à CONTRATANTE até 05 (cinco) dias após a 
emissão da Ordem de Serviço de Segurança, o qual deverá estar compatível com os horários operacionais do 
Aeroporto, no que se refere à execução dos serviços, com o(s) turno(s) de serviço(s) adequado(s) aos definido(s) 
pela CONTRATANTE, com quantitativo de posto e pessoal adaptado ao funcionamento da Dependência 
Aeroportuária; 
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23.7 Estabelecer que seus empregados, quando em trânsito pelas dependências, deverão se submeter à fiscalização 
que a CONTRATANTE exerce sobre os serviços prestados; 
23.8 Conhecer e cumprir suas atribuições constantes dos Programas de Segurança e Planos de Emergência da 
CONTRATANTE, bem como as Normas e Medidas Adicionais de Segurança; 
23.9 Determinar e orientar ao pessoal de trabalho pertencente ao quadro de empregados, para que cumpram todas 
as instruções e procedimentos estabelecidos e/ou recomendados pela CONTRATANTE, com ordem, disciplina e 
eficiência; 
23.10 Indicar oficialmente à CONTRATANTE, dentre os empregados contratados para o objeto deste Termo de 
Referência, o(s) Preposto(s) seu, idôneo(s) e devidamente habilitado(s), com poderes para representá-la e tomar 
deliberações em tudo quanto se relacione com a execução do serviço. O(s) Preposto(s) deverá(ao) dispor de 
carimbo que o(s) identifique(m) nas assinaturas dos documentos referentes ao contrato e a rotina das atividades; 
23.11 Manter à frente de seus serviços no Aeroporto, um Preposto seu, idôneo e devidamente habilitado, o qual 
poderá ser APAC Supervisor, com poderes para representá-la e tomar deliberações em tudo quanto se relacione 
com a execução do serviço; 
23.12 Efetuar o pagamento dos salários dos empregados abrangidos pelo contrato, até o 5º dia útil do mês 
subsequente ao da prestação dos serviços, se outra não for a disposição prevista na CCT da categoria funcional; 
23.13 Fornecer vale transporte a seus empregados, compreendendo o deslocamento da residência até as 
dependências e vice-versa, podendo optar por contratação de transporte fretado; 
23.14 Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal da residência até as dependências e vice-versa, por meios 
próprios, em casos de paralisação dos transportes coletivos, independente de itinerário, percurso ou distância; 
23.15 Identificar todos os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de 
propriedade da CONTRATANTE; 
23.16 Responsabilizar-se pelos equipamentos disponibilizados pela CONTRATANTE. Os eventuais danos 
causados por mau uso dos mesmos serão glosados do pagamento da fatura mensal; 
23.17 Responsabilizar-se por eventuais danos causados aos pertences de passageiros, tripulantes e empregados e 
às cargas em trânsito pelo Terminal, desde que comprovada a responsabilidade do Agente de Proteção; 
23.18 Não permitir que os profissionais alocados no posto de trabalho executem quaisquer outras atividades não 
previstas neste Termo de Referência, durante o horário em que estiverem prestando serviço; 
23.19 Cumprir as normas e regulamentos internos da CONTRATANTE; 
23.20 Remunerar o profissional alocado em posto de trabalho para cobertura de outro profissional com salário 
devido ao profissional substituído, recolhendo os encargos correspondentes e previstos contratualmente; 
23.21 Providenciar imediatamente a reposição de faltas, no período máximo de 02 (duas) horas a contar do início 
do turno de trabalho que haja problema de efetivo, bem como a reposição de férias e demais ausências previstas 
na legislação, sob pena de aplicação das cominações contratuais; 
23.22 Fornecer todos os equipamentos de proteção individual – EPI necessários ao desenvolvimento das funções 
de seus empregados, conforme a legislação determina. O não fornecimento ensejará a aplicação das cominações 
contratuais vigentes; 
23.23 Afastar os empregados que descumprirem as normas de trabalho da CONTRATANTE, que se apresentarem 
fora dos padrões de atendimentos exigidos ou causarem qualquer tipo de constrangimento por negligência, 
imprudência ou incompetência, inclusive em atendimento a solicitação da CONTRATANTE; 
23.24 Responsabilizar-se legal, administrativa, civil e criminalmente, pela ordeira execução do serviço contratado, 
inclusive por todos os atos e omissões que seus empregados cometerem nas áreas da CONTRATANTE, 
indenizando a parte prejudicada, se for o caso; 
23.25 Orientar seus empregados a manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 
todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução do objeto deste contrato; 
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23.26 Recolher todos os tributos sobre sua atividade empresarial ou sobre o contrato, bem como, os encargos 
sociais e trabalhistas que incidem ou venham incidir sobre seus empregados, apresentando os respectivos 
comprovantes à CONTRATANTE mensalmente e sempre que solicitado; 
23.27 Fornecer mensalmente as escalas de serviço, bem como as folhas de frequência em papel timbrado da 
empresa, inclusive do folguista; 
23.28 Não será permitido o acesso de empregados que se apresentarem para a execução de suas atividades sem 
portarem a sua cédula de credenciamento (crachá), que é pessoal e intransferível; 
23.29 Exercer fiscalização periódica e sistemática sobre o posto que esteja sob sua responsabilidade, objetivando: 
a) manter permanentes contatos com a CONTRATANTE, solucionando os problemas que eventualmente 
surgirem; 
b) observar o cumprimento da(s) escala(s) de serviço, e das ordens dadas aos empregados em cada posto; 
c) proceder imediatamente às substituições de empregados faltantes, de modo a contemplar o efetivo estabelecido; 
d) treinar e orientar seu pessoal, não permitindo a ocupação do posto, por elementos não qualificados para aquele 
fim; 
e) fiscalizar a limpeza em suas áreas de trabalho; 
f) informar à fiscalização do Aeroporto, de imediato, quaisquer irregularidades observadas nas áreas de serviço, 
para adoção das providências que se fizerem necessárias; 
g) os empregados deverão trabalhar uniformizados e devidamente identificados; 
h) fornecer aos seus empregados, obrigatoriamente, os equipamentos previstos para o cumprimento das atividades, 
nas quantidades e qualidade definidas no Termo de Referência, e aprovados pela Fiscalização; 
i) fiscalizar o material e equipamento disponibilizado no posto de serviços; 
23.30 Identificar os equipamentos, ferramental e utensílios de sua propriedade de forma a não serem confundidos 
com similares de propriedade da CONTRATANTE, conforme o caso;  
23.31 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados 
acidentados ou com mal súbito; 
23.32 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, durante a vigência do contrato; 
23.33 Prestar aos Servidores da SEMMASP informações e esclarecimentos que, eventualmente, venham a ser 
solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar; 
23.34 Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente objeto, 
salvo autorização específica do MUNICÍPIO; 
23.35 Em nenhuma hipótese será admitido que seja desguarnecido qualquer posto de trabalho. Para tanto, a 
CONTRATADA deverá manter pessoal preparado para substituições eventuais, tais como folgas, férias, 
afastamentos, intervalos de refeição e saídas para as necessidades fisiológicas. O não cumprimento culminará em 
sanções administrativas previstas no contrato a ser assinado; 
23.36 Manter no local dos serviços, o Diário de Ocorrências, para obtenção de assinatura(s) do(s) responsável(is) 
técnico(s) e do(s) fiscal(is) competente(s), pela ocasião da(s) vistoria(s); 
23.37- Apresentar na assinatura do CONTRATO, original e entregar cópia do registro em CTPS dos empregados 
contratados, e certificado de formação e capacitação técnica exigidos pela ANAC, pré-requisito obrigatório para a 
emissão de credenciamento aeroportuário definitivo, que habilitará o ingresso às áreas onde serão prestados os 
serviços contratados, com atualização anual. 
 
24. DO REGISTRO DE PREÇOS 
24.1 O Sistema de Registro de Preços (SRP) é um conjunto de procedimentos para registro formal de preços 
relativos à prestação de serviços e/ou aquisição de materiais, para contratações futuras; 
24.2 A Ata de Registro de Preços (ARP) é um documento vinculativo, obrigacional, com as condições de 
compromisso para a futura contratação, inclusive com preços, especificações técnicas, fornecedores e órgãos 
participantes, conforme as disposições contidas neste instrumento convocatório e nas respectivas propostas 
aduzidas; 
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24.3 Órgão Gerenciador é órgão ou entidade da Administração Pública responsável pela condução do conjunto de 
procedimentos do presente certame licitatório, bem como, pelo gerenciamento da futura Ata de Registro de 
Preços; 
24.4 Órgão Participante é todo órgão ou entidade da Administração Pública que participa da presente licitação 
especial para Registro de Preços, bem como integre a futura Ata de Registro de Preços; 
24.5 O Órgão Gerenciador do presente SRP será a Prefeitura do Município de Lages; 
24.6 A existência de Registro de Preços não obriga o Município a firmar as contratações que deles 
poderão advir, facultando-se a realização de procedimento específico para a contratação pretendida, sendo 
assegurado ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de condições. 
 
25. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
25.2 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório, 
mediante anuência do órgão gerenciador.  
25.2.1  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão; 
25.2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações 
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
25.2.3 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem 
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o 
órgão gerenciador e órgãos participantes; 
25.2.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
25.2.5 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou 
contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata; 
25.2.6 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das 
obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais 
penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, 
informando as ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
26. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 
26.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares, 
ou no art. 7º da Lei nº 10.520/02; 
26.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 
26.3  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público;  
b) a pedido do fornecedor.  
 
 
27. DA CONTRATAÇÃO 
27.1 Homologado o resultado da licitação, o Município de Lages, respeitada a ordem de classificação e a 
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de 
Preços, no prazo de 10 (dez) dias, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de 
fornecimento nas condições estabelecidas; 
27.2 A contratação com o(s) fornecedor(ES) registrado(s) será(ão) formalizada(s) por intermédio da Ata de 
Registro de Preços e emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 
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27.3 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e 
condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
27.4 Fornecer os equipamentos de sinalização, na forma instruída, para atender a demanda dos trabalhos , em 
quantidade e qualidade; 
27.5 A contratada ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, mesmo que as 
entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento; 
27.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de 
licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de 
condições. 
 
28.  DO DIREITO DE RESERVA: 
28.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público 
devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei de 
Licitações; 
28.2 Receber o(s) produto(s)/serviço(s) provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da 
Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e consequente aceitação; 
28.3 O(s) serviço(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as especificações 
do Edital e seu(s) anexo(s),não serão aceitos devendo sê-los refeitos, sem atribuição de qualquer ônus ao 
Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 
 
29.  DAS PENALIDADES E SANÇÕES: 
29.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços 
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei; 
29.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 
penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor até 10% do 
fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
29.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução da Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com o Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações 
legais; 
29.4 No caso de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou, deixar de apresentar documentos 
solicitados para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de multa 
de até 20% (vinte por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o Município se 
reserva ao direito de convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação, hipótese em que o Pregoeiro 
poderá negociar diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor; 
29.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, poderá ela, 
resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, isolada ou 
cumulativamente: 
a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. Cancelamento do registro na Ata; 
b) Suspensão temporária do direito de participar de  licitações  e  de  fornecer  a Administração Pública por 
prazo de até 5 (cinco) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o 
fornecedor ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem anterior. 
 
30. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
30.1 No interesse do Município de Lages, sem que caiba à(s) Participante(s) qualquer reclamação ou indenização, 
poderá(ão) ser: 
a) adiada a abertura da licitação; 
b) alteradas as condições do Edital, obedecido o disposto no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares. 
c) filmadas e/ou gravadas as sessões e este meio ser utilizado como prova; 
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30.2 Para efeito de publicidade, o resultado final da licitação será disponibilizado no Diário Oficial dos 
Municípios, no endereço: www.diariomunicipal.sc.gov.br 
 
31. DO FORO: 
31.1 Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura 
decorram do presente Edital, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante. 

 
Lages, 31 de março de 2017. 

 
 
 
 

  
Reno Rogério de Camargo 

Pregoeiro 
 
 
 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário de Administração 
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ANEXO I 

 
ATA REGISTRO DE PREÇOS N° _ 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017 

PROCESSO Nº 59/2017 
 
 
Aos ______ dias do mês de _______ do ano de 2017, O MUNICÍPIO DE LAGES, através do Pregoeiro e da 
Equipe de Apoio, lavra a presente Ata de Registro de Preços (ARP), referente ao Pregão 20/2017 – PML, 
observadas as especificações, os preços, os quantitativos e os fornecedores classificados na licitação, bem como, as 
cláusulas e condições abaixo estabelecidas, constituindo-se esta ata em documento vinculativo e obrigacional às 
partes, à luz das regras inseridas na Lei nº 10.520/02, Lei Complementar nº 123/06 e Alterações Posteriores, no 
Decreto 7.892/2013 e pelo Edital, com aplicação subsidiária da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
1.1 Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços auxiliares de 
transporte aéreo, na modalidade proteção da aviação civil, para o Aeroporto Federal Antônio Correia Pinto de 
Macedo, Lages, SC, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II – Termo de Referência, que 
passa a fazer parte integrante deste Edital. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) PRAZO(S): 
2.1 De Início: a contar da data de assinatura da ata de registro de preços, decorrente; 
2.2 De Execução: de até 12 (doze) meses a contar da data da assinatura da Ata de Registro de Preços; 
2.4 Da Ata de Registro: a sua vigência será de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura. 
 
CLAÚSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÂO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.2 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador.  
3.2.1  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão; 
3.2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes 
e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
3.2.3 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes; 
3.2.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
3.2.5 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata; 
3.2.6 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 
contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
CLAÚSULA QUARTA – DOS PREÇOS 
O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é(são) o(s) 
especificado(s) na tabela abaixo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 16/2017. 

EMPRESA   CNPJ  
ITEM QUANT UNID. ESPECIFICAÇÕES MARCA P.UNIT. (R$) TOTAL (R$) 

       
TOTAL GERAL  
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CLAÚSULA QUINTA – DO(S) PAGAMENTO(S) 
5.1 Será(ão) efetuado(s) mensalmente, em até 05 (cinco) dias do mês subseqüente ao da prestação do(s) serviço(s), à 
vista da(s) nota(s) fiscal(is), decorrente(s), nos termos do art. 40, XIV, “a” da Lei 8.666/93 e Diplomas 
Complementares; 
5.2 O(s) pagamento(s), se processará(ão) após a efetivação dos procedimentos legais cabíveis e da comprovação de 
que foram atendidas as condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços, Proposta de Preços e demais 
Documentos inerentes ao Processo. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS: 
6.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de 
fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias 
negociações junto aos fornecedores; 
6.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 
mercado o órgão gerenciador deverá: 
a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 
c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
6.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 
devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 
a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; 
b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 
6.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de 
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 
6.5 Caso o Município de Lages já tenha emitido a Nota de Empenho respectiva, para que a Empresa realize a entrega 
do produto, e a Empresa ainda não tenha solicitado a revisão de preços, esta não incidirá sobre o pedido já 
formalizado e empenhado; 
6.6 O Município de Lages terá o prazo de até 30 (trinta) dias para análise dos pedidos de revisão recebidos. Durante 
esse período a Empresa deverá efetuar a(s) entrega(s) do(s) pedido(s) pelo preço registrado e no prazo ajustado, 
mesmo que a revisão seja julgada procedente pelo Município; 
6.7 Na hipótese de atraso no pagamento, por culpa exclusiva da Administração, o critério de atualização financeira é 
o IGP-M em conformidade com o art. 55, III da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares. 
 
CLAÚSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) REGISTRADA(S): 
7.1 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, de seu(s) Anexo(s) e da Ata de Registro de Preço, 
decorrente; 
7.2 Assinar e devolver a Ata de Registro de Preços em prazo não superior a 10 (dez) dias a contar da data do seu 
recebimento. A recusa injustificada em assinar/devolver a Ata de Registro de Preços dentro do prazo estabelecido, 
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando a empresa às penalidades legalmente 
estabelecidas; 
7.3 Respeitar, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, os termos do edital e de seu(s) Anexo(s); 
7.4 Manter, durante toda a execução a Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital; 
7.5 Apresentar Plano de Segurança de Empresa de Serviços Auxiliares e Concessionários Aeroportuários – 
PSESCA, conforme Atos Normativos da ANAC; 
7.6  Elaborar um Plano de Execução de Trabalho e apresentá-lo à CONTRATANTE até 05 (cinco) dias após a 
emissão da Ordem de Serviço de Segurança, o qual deverá estar compatível com os horários operacionais do 
Aeroporto, no que se refere à execução dos serviços, com o(s) turno(s) de serviço(s) adequado(s) aos definido(s) pela 
CONTRATANTE, com quantitativo de posto e pessoal adaptado ao funcionamento da Dependência Aeroportuária; 
7.7 Estabelecer que seus empregados, quando em trânsito pelas dependências, deverão se submeter à fiscalização que 
a CONTRATANTE exerce sobre os serviços prestados; 
7.8 Conhecer e cumprir suas atribuições constantes dos Programas de Segurança e Planos de Emergência da 
CONTRATANTE, bem como as Normas e Medidas Adicionais de Segurança; 
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7.9 Determinar e orientar ao pessoal de trabalho pertencente ao quadro de empregados, para que cumpram todas as 
instruções e procedimentos estabelecidos e/ou recomendados pela CONTRATANTE, com ordem, disciplina e 
eficiência; 
7.10 Indicar oficialmente à CONTRATANTE, dentre os empregados contratados para o objeto deste Termo de 
Referência, o(s) Preposto(s) seu, idôneo(s) e devidamente habilitado(s), com poderes para representá-la e tomar 
deliberações em tudo quanto se relacione com a execução do serviço. O(s) Preposto(s) deverá(ao) dispor de carimbo 
que o(s) identifique(m) nas assinaturas dos documentos referentes ao contrato e a rotina das atividades; 
7.11 Manter à frente de seus serviços no Aeroporto, um Preposto seu, idôneo e devidamente habilitado, o qual poderá 
ser APAC Supervisor, com poderes para representá-la e tomar deliberações em tudo quanto se relacione com a 
execução do serviço; 
7.12 Efetuar o pagamento dos salários dos empregados abrangidos pelo contrato, até o 5º dia útil do mês subsequente 
ao da prestação dos serviços, se outra não for a disposição prevista na CCT da categoria funcional; 
7.13 Fornecer vale transporte a seus empregados, compreendendo o deslocamento da residência até as dependências e 
vice-versa, podendo optar por contratação de transporte fretado; 
7.14 Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal da residência até as dependências e vice-versa, por meios 
próprios, em casos de paralisação dos transportes coletivos, independente de itinerário, percurso ou distância; 
7.15 Identificar todos os equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de 
propriedade da CONTRATANTE; 
7.16 Responsabilizar-se pelos equipamentos disponibilizados pela CONTRATANTE. Os eventuais danos causados 
por mau uso dos mesmos serão glosados do pagamento da fatura mensal; 
7.17 Responsabilizar-se por eventuais danos causados aos pertences de passageiros, tripulantes e empregados e às 
cargas em trânsito pelo Terminal, desde que comprovada a responsabilidade do Agente de Proteção; 
7.18 Não permitir que os profissionais alocados no posto de trabalho executem quaisquer outras atividades não 
previstas neste Termo de Referência, durante o horário em que estiverem prestando serviço; 
7.19 Cumprir as normas e regulamentos internos da CONTRATANTE; 
7.20 Remunerar o profissional alocado em posto de trabalho para cobertura de outro profissional com salário devido 
ao profissional substituído, recolhendo os encargos correspondentes e previstos contratualmente; 
7.21 Providenciar imediatamente a reposição de faltas, no período máximo de 02 (duas) horas a contar do início do 
turno de trabalho que haja problema de efetivo, bem como a reposição de férias e demais ausências previstas na 
legislação, sob pena de aplicação das cominações contratuais; 
7.22 Fornecer todos os equipamentos de proteção individual – EPI necessários ao desenvolvimento das funções de 
seus empregados, conforme a legislação determina. O não fornecimento ensejará a aplicação das cominações 
contratuais vigentes; 
7.23 Afastar os empregados que descumprirem as normas de trabalho da CONTRATANTE, que se apresentarem fora 
dos padrões de atendimentos exigidos ou causarem qualquer tipo de constrangimento por negligência, imprudência 
ou incompetência, inclusive em atendimento a solicitação da CONTRATANTE; 
7.24 Responsabilizar-se legal, administrativa, civil e criminalmente, pela ordeira execução do serviço contratado, 
inclusive por todos os atos e omissões que seus empregados cometerem nas áreas da CONTRATANTE, indenizando 
a parte prejudicada, se for o caso; 
7.25 Orientar seus empregados a manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo 
e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução do objeto deste contrato; 
7.26 Recolher todos os tributos sobre sua atividade empresarial ou sobre o contrato, bem como, os encargos sociais e 
trabalhistas que incidem ou venham incidir sobre seus empregados, apresentando os respectivos comprovantes à 
CONTRATANTE mensalmente e sempre que solicitado; 
7.27 Fornecer mensalmente as escalas de serviço, bem como as folhas de frequência em papel timbrado da empresa, 
inclusive do folguista; 
7.29 Não será permitido o acesso de empregados que se apresentarem para a execução de suas atividades sem 
portarem a sua cédula de credenciamento (crachá), que é pessoal e intransferível. 
7.29 Exercer fiscalização periódica e sistemática sobre o posto que esteja sob sua responsabilidade, objetivando: 
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a) manter permanentes contatos com a CONTRATANTE, solucionando os problemas que eventualmente surgirem; 
b) observar o cumprimento da(s) escala(s) de serviço, e das ordens dadas aos empregados em cada posto; 
c) proceder imediatamente às substituições de empregados faltantes, de modo a contemplar o efetivo estabelecido; 
d) treinar e orientar seu pessoal, não permitindo a ocupação do posto, por elementos não qualificados para aquele fim; 
e) fiscalizar a limpeza em suas áreas de trabalho; 
f) informar à fiscalização do Aeroporto, de imediato, quaisquer irregularidades observadas nas áreas de serviço, para 
adoção das providências que se fizerem necessárias; 
g) os empregados deverão trabalhar uniformizados e devidamente identificados; 
h) fornecer aos seus empregados, obrigatoriamente, os equipamentos previstos para o cumprimento das atividades, 
nas quantidades e qualidade definidas no Termo de Referência, e aprovados pela Fiscalização; 
i) fiscalizar o material e equipamento disponibilizado no posto de serviços; 
7.30 Identificar os equipamentos, ferramental e utensílios de sua propriedade de forma a não serem confundidos com 
similares de propriedade da CONTRATANTE, conforme o caso;  
7.31 Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus empregados 
acidentados ou com mal súbito; 
7.32 Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, durante a vigência do contrato; 
7.33 Prestar aos Servidores da SEMMASP informações e esclarecimentos que, eventualmente, venham a ser 
solicitados e que digam respeito à natureza dos serviços que tenham a executar; 
7.34 Não poderá a CONTRATADA veicular publicidade acerca do serviço a que se refere o presente objeto, salvo 
autorização específica do MUNICÍPIO. 
7.35 Em nenhuma hipótese será admitido que seja desguarnecido qualquer posto de trabalho. Para tanto, a 
CONTRATADA deverá manter pessoal preparado para substituições eventuais, tais como folgas, férias, 
afastamentos, intervalos de refeição e saídas para as necessidades fisiológicas. O não cumprimento culminará em 
sanções administrativas previstas no contrato a ser assinado. 
7.36 Manter no local dos serviços, o Diário de Ocorrências, para obtenção de assinatura(s) do(s) responsável(is) 
técnico(s) e do(s) fiscal(is) competente(s), pela ocasião da(s) vistoria(s) 
7.37- Apresentar na assinatura do CONTRATO, original e entregar cópia do registro em CTPS dos empregados 
contratados, e certificado de formação e capacitação técnica exigidos pela ANAC, pré-requisito obrigatório para a 
emissão de credenciamento aeroportuário definitivo, que habilitará o ingresso às áreas onde serão prestados os 
serviços contratados, com atualização anual. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRATAÇÃO 
8.1 Homologado o resultado da licitação, o Município de Lages, respeitada a ordem de classificação e a quantidade 
de fornecedores a serem registrados, convocará os interessados para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo 
de 10 (dez) dias, que após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas; 
8.2 A contratação com os fornecedores registrados será formalizada por intermédio da Ata de Registro de Preços e 
emissão de Autorização de Fornecimento e Empenho; 
8.3 É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e condições 
estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 
8.4 A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento da autorização de fornecimento pelo 
fornecedor; 
8.5 O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata, mesmo que as 
entregas deles decorrentes estejam previstas para data posterior à do seu vencimento; 
8.6 A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-se a realização de licitação 
específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 
CLÁUSULA NONA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
9.2 Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser 
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante 
anuência do órgão gerenciador.  
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9.2.1  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de 
registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão; 
9.2.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes 
e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes; 
9.2.3 As aquisições ou contratações adicionais acima citadas não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por 
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes; 
9.2.4 O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 
quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos 
participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem; 
9.2.5 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação 
solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata; 
9.2.6 Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações 
contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades 
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as 
ocorrências ao órgão gerenciador. 
 
CLAÚSULA DÉCIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
10.1 O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
b) não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela 
Administração, sem justificativa aceitável; 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e Diplomas Complementares, ou 
no art. 7º da Lei nº 10.520/02. 
10.2 O cancelamento do registro, nas hipóteses acima previstas, assegurados o contraditório e ampla 
defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do Órgão Gerenciador; 
10.3  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou 
força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
a) por razão de interesse público;  
b) a pedido do fornecedor.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES 
11.1 Consoante o disposto no art. 77 da Lei 8.666/93, a inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços 
enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei; 
11.2 Pela inexecução total ou parcial da Ata de Registro de Preços, pelo adjudicatário, poderão ser aplicadas as 
penalidades prevista nos artigos 86 a 88 da Lei 8.666/93, podendo a multa ser arbitrada em valor até 10% do 
fornecimento total, além das medidas legais cabíveis; 
11.3. Nos termos do artigo 7° da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, se o Licitante, convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o 
certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução da 
Ata de Registro de Preços, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais; 
11.4 No caso de o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços ou, deixar de apresentar documentos solicitados 
para a contratação ou, recusar-se a fazê-los no prazo estabelecido, sem prejuízo da aplicação de multa de até 20% 
(vinte por cento) da sua Proposta de Preços e das demais sanções previstas em lei, o Município se reserva ao direito 
de convocar outro Licitante, observada a ordem de classificação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o Licitante para obtenção de preço menor; 
11.5 Constatada a inveracidade de quaisquer das informações ou documentos fornecidos pela licitante, poderá ela, 
resguardados os procedimentos legais, sofrer as sanções abaixo, a critério da Administração, isolada ou 
cumulativamente: 
a) Impedimento para registro na Ata, se concluída a fase licitatória. Cancelamento do registro na Ata; 
b) Suspensão temporária do direito de participar de  licitações  e  de  fornecer  a Administração Pública por prazo de 
até 5 (cinco) anos; 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, que será concedida sempre que o fornecedor 
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ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes ou depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
subitem anterior. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO DIREITO DE RESERVA 
12.1 O Município de Lages, reserva-se ao direito, de revogar o certame por razões de interesse público devidamente 
justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, nos termos do art. 49 da Lei de Licitações; 
12.2 Receber o(s) produto(s) provisoriamente, nos termos dispostos na alínea “a”, inciso II do art. 73 da Lei 8.666/93 
e Diplomas Complementares, para posterior verificação da qualidade e consequente aceitação; 
12.3 O(s) produto(s) que não for(em) de qualidade e/ou que não atender(em), na sua plenitude, as especificações do 
Edital e seu(s) anexo(s), após notificação, será(ão), prontamente colocado(s) à disposição do(s) fornecedor(es), sem 
atribuição de qualquer ônus ao Contratante, com embasamento no disposto no Art. 76 da Lei de Licitações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Fica eleito o foro da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, Brasil, para as ações que porventura decorram da 
presente Ata de Registro de Preço, independentemente de qual seja o domicílio do Licitante, para dirimir dúvidas ou 
questões que não encontrem forma de resolução entre as partes, sendo esse foro irrenunciável pela 
CONTRATANTE, diante do que dispõe o art. 109, inciso I, da Constituição Federal. Os casos omissos serão 
resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 3.555/2000, alterada, e demais normas aplicáveis. E, por 
estarem assim justos e  acordados,  assinam  as  partes  o  presente instrumento, em três vias de igual teor e forma na 
presença das testemunhas que abaixo, também, subscrevem. 

LAGES, SC, em ...... de .......... de 2017
 

Prefeito  
Empresa Registrada/Contratada 

Visto da Progem 
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ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA 
 

REF.:  Pregão Presencial nº 20/2017 – PML  
 

OBJETO: Registro de Preços para Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços 
auxiliares de transporte aéreo, na modalidade proteção da aviação civil, para o Aeroporto Federal Antônio Correia 
Pinto de Macedo, Lages, SC, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo II – Termo de 
Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital. 
 

ITEM DESCRIÇÃO  UND QUANT 
VALOR 

UNITÁRIO 
MÁXIMO R$ 

VALOR 
TOTAL 

MÁXIMO R$ 

01 

Prestação de Serviços auxiliares de transporte aéreo, 
na modalidade proteção da aviação civil, para o 
Aeroporto Federal Antônio Correia Pinto, com uma 
equipe de 03 Agentes de Proteção da Aviação Civil (+ 
01 Agentes Reserva) e 01 Supervisor (+ 01 Supervisor 
Reserva), de domingo a sexta-feira, com turno de 06 
(seis) horas, iniciando às 13:00 horas, com 
fornecimento de Equipamento E Utensílios, sendo 01 
Rádio HT, 02 Detectores de metais manual (DMM) 
(raquete), 01 Tapete de Borracha para pórtico, e 
demais especificação conforme este termo de 
referência. 

Mês 12 40.900,00 490.800,00 

 
VALOR GLOBAL –  R$       490.800,00  

 
 

Dos Serviços: 
As atividades objeto do presente Termo de Referência serão executadas por empresa homologada pela Agência 
Nacional de Aviação Civil – ANAC, conforme preconiza a Resolução nº 116, de 20.10.2009, como prestadora de 
serviços auxiliares do transporte aéreo, na modalidade PROTEÇÃO, mediante a instalação de postos fixos com 
pessoal habilitado, conforme legislação sobre o assunto, pertencentes ao quadro de empregados da empresa 
CONTRATADA, cobrindo os horários e locais estabelecidos pela CONTRATANTE. 
O serviço objeto do presente Termo de Referência está preconizado na Instrução da Aviação Civil – IAC 107-
1004 A RES, de 14.06.2005, que trata do controle de acesso às áreas restritas de aeródromos civis brasileiros, com 
operação de serviços de transporte aéreo. 
 
Comentário: As atividades objeto do presente Termo de Referência serão executadas por sociedade empresária 
prestadora de serviços auxiliares ao transporte aéreo, na modalidade/natureza SERVIÇOS DE PROTEÇÃO, que 
atendam às condições estabelecidas na Resolução nº 116/ANAC, de 20.10.09, vedado o exercício de atividade não 
regulada pela ANAC, mediante a instalação de postos fixos com pessoal habilitado, conforme legislação sobre o 
assunto, pertencentes ao quadro de empregados da empresa CONTRATADA, cobrindo o(s) horário(s) e local(is) 
estabelecido(s) pela CONTRATANTE. 
 
Da Descrição Das Tarefas: 
Esta atividade é de caráter essencialmente preventivo e visa, basicamente, atingir os seguintes objetivos: 
a) inspeção de bagagens de passageiros, tripulantes e pessoal de serviço, utilizando equipamentos de inspeção; 
b) inspeção manual de bagagens de passageiros, tripulantes e pessoal de serviço, em razão da falta de 
equipamento de inspeção ou em face de determinação da Administração Aeroportuária, em consenso com o órgão 
público competente. 
Os serviços serão desenvolvidos pelos Agentes de Proteção da Aviação Civil – APAC, na área onde funcionará o 
posto de serviço. 
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Os Serviços Genéricos são aqueles desenvolvidos pelos APAC, que deverão executar independentemente do tipo 
de posto para o qual tenham sido escalados, a saber: 
a) fornecer informações pessoalmente ou via telefone aos passageiros e usuários do Aeroporto; 
b) atender prontamente às ordens emitidas pelo chefe imediato/Preposto ou fiscalização SEMMASP, no tocante 
aos procedimentos de controle; 
c) não abandonar o posto de serviço em nenhuma hipótese; 
d) acionar o chefe imediato/Preposto ou o Líder de Inspeção da CONTRATANTE, ou o Encarregado de 
Atividades de Segurança da CONTRATANTE e/ou a Coordenação de Proteção Contra Atos Ilícitos, sempre que 
surgirem situações anormais da rotina de trabalho; 
e) desenvolver outras atividades correlatas aos serviços de proteção previstos na Resolução nº 116/ANAC, IAC 
107-1004 A RES, Instruções de Trabalho do Aeroporto e outras Normas de Serviço do Aeroporto; 
f) informar prontamente ao chefe imediato/Preposto ou ao Líder de Inspeção da CONTRATANTE, ou ao 
Encarregado de Atividades de Segurança da CONTRATANTE e/ou à Coordenação de Proteção Contra Atos 
Ilícitos, os objetos esquecidos, abandonados, danificados ou encontrados nos postos de inspeções, bem como 
registro do fato no Livro de Ocorrências; 
g) exercer a fiscalização e proteção dos bens móveis e imóveis pertencentes à CONTRATANTE, existentes na 
área, impedindo quaisquer danos a estes bens; 
h) interditar e desinterditar áreas, em casos de incêndio, acidentes, obras, sabotagens e outras ocorrências, 
conforme determinações emanadas da Coordenação de Proteção Contra Atos Ilícitos e/ou Encarregado de 
Atividades de Segurança da CONTRATANTE; 
i) cumprir e fazer cumprir as Normas e Regulamentos da CONTRATANTE, evitar aglomerações, discussões e 
outras irregularidades em seu posto de serviço; 
j) registrar as irregularidades verificadas em seu turno de trabalho, anotando-as em Livro de Ocorrências, para que 
sejam tomadas as providências cabíveis; 
k) cumprir rigorosamente as escalas de serviço; 
l) aplicar em suas atividades profissionais os princípios de urbanidade, atendendo cordialmente ao público em 
geral, orientando-os e prestando informações necessárias; 
m) ter postura profissional e pessoal no perfil ético e moral, apresentando-se sempre uniformizado e higienizado, 
ser assíduo, pontual, disciplinado no serviço e com a respectiva cédula de credenciamento (crachá); 
n) executar, em qualquer posto de serviço para o qual tenha sido escalado, outras tarefas correlatas da mesma 
natureza e níveis de complexidade; 
o) aplicar em suas atividades profissionais os princípios de relações públicas recebidos nos cursos de formação; 
p) fiscalizar e zelar pela limpeza e a boa apresentação das áreas sob sua responsabilidade; 
q) adotar postura adequada às funções do APAC, evitando conversas paralelas, distrações diversas, inclusive 
causadas por conversas em telefone fixo e celular. 
Os Serviços Específicos são aqueles executados de acordo com as particularidades de cada posto de serviço, 
dependendo da área de atuação, como por exemplo: 
a) utilizar equipamento de raios-X, ou efetuar inspeção manual de bagagem, para detecção de: 
1) armas brancas e de fogo; 
2) explosivos e detonadores; 
3) fontes de energia e dispositivos incendiários; 
4) simulacros de artefatos, e ou outros objetos proibidos e perigosos. 
b) efetuar devido controle de tripulantes e pessoal de serviço que necessitem acessar áreas restritas do Aeroporto, 
em postos que disponham ou não, de equipamentos de inspeção de pessoal; 
c) manter isolado local que apresentar objeto suspeito, visando a preservação de evidências; 
d) exercer a proteção contra atos de interferência ilícita das cargas armazenadas ou em trânsito no Terminal de 
Logística de Cargas, quando solicitado emergencialmente pela Coordenação de Proteção Contra Atos Ilícitos e/ou 
Encarregado de Atividades de Segurança da CONTRATANTE para fazer frente à possível paralisação dos 
empregados que prestam esse serviço atualmente. 
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Outras normas operacionais, por terem caráter reservado, serão divulgadas somente à licitante adjudicatária, após 
a conclusão do processo licitatório. No entanto, estas instruções não são cerceadoras da proposta comercial a ser 
apresentada pelas licitantes. 
A CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, alterar os posicionamentos e horários de funcionamento do(s) 
posto(s) de serviço(s) contratado(s), respeitando as tarefas e funções previstas na execução dos serviços, ou outras, 
mediante aviso prévio formal à CONTRATADA, observadas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 
8.666/93 e alterações. 
 
Do Pessoal A Ser Empregado Nos Serviços: 
O efetivo deverá ser mantido em número adequado e qualificado para atender a completa execução de todas as 
tarefas a cargo da CONTRATADA, de forma a garantir a satisfação do público da CONTRATANTE. Nesta 
condição, o número de empregados deverá ser o necessário para composição do módulo padrão mínimo para a 
inspeção de passageiros, tripulantes e bagagens de mão, conforme IAC 107 – 1004A RES. 
Os agentes de proteção da Aviação Civil deverão ser recrutados, selecionados, formados e reciclados, 
obrigatoriamente de acordo com o estabelecido no Programa Nacional de Instrução em Segurança da Aviação 
Civil. 
O empregado que não possuir a formação exigida pela ANAC estará impedido de assumir as funções no 
Aeroporto, sendo a CONTRATADA responsável por sua substituição imediata, nos moldes definidos 
anteriormente neste Termo de Referência, sem ônus à CONTRATANTE. 
Os empregados da empresa CONTRATADA deverão atender aos seguintes requisitos básicos: 
a) pertencer ao quadro de empregados da CONTRATADA; 
b) ser brasileiro nato ou estrangeiro naturalizado; 
c) ser maior de dezoito anos; 
d) não possuir antecedentes criminais; 
e) não possuir dependência química de bebidas alcoólicas ou de substâncias consideradas ilegais, com ressalva 
para os casos de uso de drogas por receita médica, desde que não afetem adversamente o desempenho das 
atividades; 
f) ter grau de escolaridade de nível médio completo ou equivalente, compatível com a função a ser desempenhada, 
conforme CBO 517305; 
g) efetuar comunicação oral e escrita na língua portuguesa, em nível satisfatório; 
h) ter capacidade de desenvolver trabalhos em equipes; 
i) ter capacidade de lidar com situações de crise; 
j) ter iniciativa para direcionar ou resolver situações críticas; 
k) demonstrar comprometimento com os objetivos da segurança da aviação civil; 
l) possuir capacidade de observação e percepção apuradas; 
m) ter concluído, com aproveitamento no exame de certificação da ANAC, os cursos Básico em Segurança da 
Aviação Civil e Operador Especializado em Raios X. Para os Supervisores será exigido, ainda, o curso de 
Supervisão em Segurança da Aviação Civil; 
n) ter concluído curso de Qualidade no Atendimento ao Público/Cliente; 
o) visão com ou sem uso de lentes corretoras, capaz de ler uma placa de automóvel ou outra sinalização similar a 
uma distância de 23m e rótulos de embalagens a uma distância entre 30 cm e 50 cm; 
p) percepção de cores suficiente para utilizar o equipamento de raios-X em cores e examinar crachás (credenciais) 
com códigos de cores; 
q) audição com ou sem uso de aparelhos auditivos, capaz de ouvir comunicações por rádio ou telefone, sinais de 
áudio emitidos por equipamentos de segurança e uma conversa humana em um nível médio de voz a uma 
distância de 2,5m em ambiente silencioso; 
r) olfato, capaz de distinguir diferentes odores; 
s) tato, capaz de perceber em uma inspeção ou revista manual, armas de fogo, objetos perfurocortantes e objetos 
proibidos para embarque nas aeronaves, fixados como tais pela ANAC; 
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t) capacidade de observação e concentração suficiente para identificar, anotar e atuar sobre elementos de 
informação, circunstâncias ou imagens de uma forma eficaz; 
u) conhecimento operacional dos seguintes equipamentos: 
1) detector de traços de explosivos (ETD); 
2) equipamento de raios-x; 
3) pórtico detector de metais; 
4) detector manual de metais (raquete); 
5) conjunto de telefone e rádio intercomunicador. 
4.5. A comprovação prevista nas alíneas “o”, “p” e “q” do subitem precedente dar-se-á por meio de atestados 
médicos, fornecidos por entidade ou empresa reconhecida e registrada no órgão de classe competente, sendo que 
os casos duvidosos serão dirimidos por especialistas indicados pela CONTRATANTE, e as custas correrão por 
conta da licitante adjudicatária; 
4.6. O efetivo deverá ser composto por empregados do sexo feminino e masculino, de forma a possibilitar a 
realização da inspeção utilizando-se o detector manual de metais em passageiros do mesmo sexo. 
 
Da Composição De Posto: 
A composição do módulo padrão mínimo para a inspeção de passageiros, tripulantes e bagagens de mão, 
conforme descrito no Anexo 1 da IAC 107-1004 A RES é de 03 Agentes de Proteção da Aviação Civil e 01 
Supervisor para cada dois Módulos, com turnos de 06 (seis) horas, para Aeroportos Nacionais com operação de 
transporte aéreo regular doméstico, utilizando aeronaves com capacidade acima de 60 (sessenta) assentos, 
inclusive.  
 
Da Remuneração E Dos Benefícios: 
6.1. Os salários devem obedecer ao estabelecido pelo Sindicato da Categoria indicado pela CONTRATADA, 
vinculado ao objeto do contrato; 
6.2. Os salários a serem pagos aos empregados deverão ser compatíveis com a realidade local, respeitando o 
menor salário mínimo de cada região, no que couber, a fim de atender aos padrões previstos para a categoria, com 
base nas exigências das atribuições necessárias ao bom desempenho da função. 
6.3. Deverão ser orçados os benefícios previstos no Acordo e/ou Convenção Coletiva de Trabalho adotado e 
informado pela licitante. 
6.4. Os benefícios orçados serão, obrigatoriamente, repassados aos empregados na forma prevista em Acordo e/ou 
Convenção Coletiva de Trabalho vinculado ao objeto, sob pena de aplicação de penalidades previstas nesse Termo 
de Referência e na minuta do Contrato anexo do Edital. 
 
Dos Uniformes/Epi E Equipamentos De Comunicação: 
UNIFORMES/EPI 
Os empregados devem se apresentar devidamente uniformizados e identificados, por meio do Credenciamento 
Aeroportuário emitido pela CONTRATANTE, mediante a comprovação de vínculo empregatício e certificados de 
formação e atualização para desempenho das atividades (autenticados). O modelo do uniforme deve ser aprovado 
pela CONTRATANTE e deve ser adequado à condição climática e ao local de trabalho. 
O fornecimento e a reposição dos uniformes e equipamentos de proteção individual, quando exigido, são de 
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, bem como a manutenção das peças em quantidade suficiente, de 
boa qualidade e em perfeito estado de conservação; 
Os uniformes deverão ser substituídos anualmente, ou quando se encontrarem fora dos padrões de apresentação 
pessoal exigidos pela CONTRATANTE; 
Os Uniformes e EPI deverão ser utilizados pelos empregados da CONTRATADA, a partir do início da vigência 
do contrato; 
Os uniformes aprovados pela CONTRATANTE deverão ser utilizados, exclusivamente, na execução dos serviços 
objeto do presente Termo de Referência. 
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Equipamento E Utensílios A Serem Utilizados Pela Contratada: 
Os equipamentos de sinalização deverão ser fornecidos de forma a atender às condições estabelecidas pela 
CONTRATANTE, buscando suprir as necessidades do posto de trabalho em quantidade e qualidade,  
 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
Rádio HT 01 (um) 
Detector de metais manual (DMM) (raquete) 02 (dois) 
Tapete de Borracha para pórtico 01 (um) 

 
 
Da Fiscalização Dos Serviços: 
A Fiscalização agirá em nome da CONTRATANTE, com plenos poderes para fiscalizar, supervisionar e controlar 
a qualidade dos serviços prestados pela CONTRATADA e, ainda, fiscalizar e avaliar os aspectos de limpeza e 
conservação da(s) área(s) concedida(s). 
A fim de assegurar a consecução do preconizado no item anterior, a Fiscalização dos Serviços poderá, a seu 
critério e a qualquer momento, orientar os empregados da CONTRATADA, por meio de seu(s) Preposto(s), no 
sentido de corrigir possíveis falhas na condução das tarefas, tornando-as, dessa forma, mais proficientes. 
 
 
Fazendo-se necessárias modificações nos processos de trabalho, em função de mudanças na conjuntura 
operacional, ou simplesmente com o fim de aperfeiçoar o padrão de qualidade dos serviços como um todo, a 
Fiscalização poderá, a seu critério e a bem da agilidade, discutir o assunto verbalmente com a CONTRATADA, a 
qual poderá expor amplamente sua argumentação em relação ao assunto, cabendo, todavia, à Fiscalização a 
decisão final, que ficará registrada em ata. 
A Fiscalização dos Serviços poderá propor à SEMMASP, fundamentada em fatos, a suspensão da prestação dos 
serviços, total ou parcialmente, em definitivo ou temporariamente, bem como diligenciar para que sejam aplicadas 
à CONTRATADA as penalidades previstas em Cláusulas Contratuais. 
A Fiscalização poderá solicitar o imediato afastamento de empregado da CONTRATADA que embaraçar ou 
dificultar sua ação fiscalizadora ou cuja permanência na área, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, 
devendo a CONTRATADA providenciar a substituição do mesmo, às suas exclusivas expensas. 
Os relatórios de avaliação serão encaminhados à CONTRATADA e deverão conter o ciente expresso de 
representante da mesma, por meio de assinatura, data e identificação do responsável, sendo devolvidos à 
CONTRATANTE, que restituirá uma via para arquivo da CONTRATADA. 
A Fiscalização manterá contínua avaliação sobre os serviços, com o objetivo de averiguar o cumprimento das 
obrigações contratuais. As deficiências e/ou irregularidades eventualmente constatadas serão comunicadas da 
seguinte forma: 
VERBAIS: nos casos rotineiros ou de urgência, com posterior registro em Livro de Ocorrência; 
POR ESCRITO: nas situações mais complexas, estipulando-se, quando pertinente, prazo para a correção da 
irregularidade. As comunicações formais serão registradas no Livro de Ocorrências ou por meio de Carta Formal 
(CF). 
NOTA: A omissão total ou parcial da Fiscalização não eximirá a CONTRATADA de sua plena responsabilidade 
pela execução, supervisão e controle dos serviços, nas condições previstas neste Termo de Referência. 
A Fiscalização poderá, sempre que julgar necessário, solicitar à CONTRATADA a apresentação de quaisquer 
documentos referentes aos serviços contratados. 
Os relatórios de avaliação deverão ser arquivados com as assinaturas do Fiscal e do Representante da 
CONTRATADA. 
A Fiscalização manterá um Livro de Ocorrências, onde serão registrados os fatos e informações julgados 
relevantes à prestação dos serviços, devendo ser rubricado pela CONTRATADA, por meio de seu(s) Preposto(s), 
e pela Fiscalização a cada novo registro. 
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Da Avaliação De Desempenho Da Contratada: 
Para a avaliação de desempenho da CONTRATADA serão adotados os critérios com base em graus de pontuação. 
A CONTRATADA iniciará os serviços com cem pontos, sendo que o sistema de avaliação e conceituação levará 
em consideração a pontuação perdida pela CONTRATADA, por ocasião de multa aplicada com base na tabela. 
Para efeito de cálculo da pontuação perdida por item de ocorrência, serão considerados os seguintes critérios: 
pontos a perder (Pp) – número de pontos perdidos em razão do grau da ocorrência; 
incidência na avaliação anterior (Iant) – quantidade de multas aplicadas, por item de ocorrência, na avaliação 
anterior, se houver; 
incidência na avaliação atual (Iatu) – quantidade de multas aplicadas, por item de ocorrência, na avaliação em 
curso, se houver; 
total de pontos perdidos (Tpp) – pontuação a ser perdida com base nas seguintes condições: 
se houver somente a incidência na avaliação atual do item, o cálculo se limitará aos pontos perdidos na avaliação 
em curso. 
 
Exemplo: 
 
Item Descrição Grau Pontos 

a 
perder 
por 
sanção 

Incidência 
na 
avaliação 
anterior 

Incidência 
na 
avaliação 
atual 

Total de 
pontos 
perdidos 

1 Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal 
apresentadoe/ou sem crachá, por empregado e por 
ocorrência; 

01 2,00 - 1 2,00 

Fórmula: Tpp = Iatu x Pp 
 
se a incidência na avaliação atual do item for igual a zero, não haverá perda de pontos; 
 
Exemplo: 
 
Item Descrição Grau Pontos 

a 
perder 
por 
sanção 

Incidência 
na 
avaliação 
anterior 

Incidência 
na 
avaliação 
atual 

Total de 
pontos 
perdidos 

1 Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal 
apresentadoe/ou sem crachá, por empregado e por 
ocorrência; 

01 2,00 1 - - 

se a incidência na avaliação atual do item for inferior à incidência na avaliação anterior, o resultado será obtido 
pela pontuação perdida na avaliação atual somada a vinte e cinco por cento dos pontos perdidos no trimestre 
anterior, para o respectivo item; 
 
Exemplo: 
 
Item Descrição Grau Pontos 

a 
perder 
por 
sanção 

Incidência 
na 
avaliação 
anterior 

Incidência 
na 
avaliação 
atual 

Total de 
pontos 
perdidos 

1 Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal 01 2,00 2 1 3,00 
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apresentadoe/ou sem crachá, por empregado e por 
ocorrência; 

 
se a incidência na avaliação atual do item for igual ou superior à incidência na avaliação anterior, o resultado será 
obtido pela pontuação perdida na avaliação atual somada a cem por cento da pontuação perdida no trimestre 
anterior para o respectivo item. 
 
Exemplo: 
 
Item Descrição Grau Pontos 

a 
perder 
por 
sanção 

Incidência 
na 
avaliação 
anterior 

Incidência 
na 
avaliação 
atual 

Total de 
pontos 
perdidos 

1 Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal 
apresentadoe/ou sem crachá, por empregado e por 
ocorrência; 

01 2,00 2 2 8,00 

 
Por ocasião do preenchimento do formulário de avaliação, que deverá ser providenciado até cinco dias úteis após 
o término do período a ser avaliado, deverá ser observado o que se segue: 
a Fiscalização deverá preencher, no campo “Incidência na avaliação anterior”, a quantidade de multas aplicadas 
por item de ocorrência referente ao trimestre anterior, se houver; preencher, em seguida, no campo “Incidência 
atual”, a quantidade de multas aplicadas no trimestre em avaliação, se houver; 
calcular a pontuação perdida no item correspondente, conforme critérios estabelecidos neste Termo de Referência; 
calcular o somatório dos pontos perdidos no trimestre em avaliação; 
preencher o conceito da avaliação da CONTRATADA considerando os seguintes parâmetros: 

PONTUAÇÃO OBTIDA CONCEITO 
De 90 a 100 pontos A (Ótimo) 
De 70 a 89 pontos B (Bom) 
Inferior a 70 pontos C (Insatisfatório) 

 
Em decorrência do resultado de avaliação da CONTRATADA, serão adotadas as seguintes providências: 
conceito C: 
primeira ocorrência – será expedida carta de advertência à CONTRATADA, anexando o relatório de avaliação, 
informando que a avaliação do próximo trimestre deverá ser maior ou igual a 70, sob pena da aplicação da 
penalidade de rescisão contratual e suspensão do direito de licitar e contratar com o Município de Lages pelo 
prazo de seis meses, observados os princípios do contraditório e ampla defesa; 
segunda ocorrência – rescisão contratual e suspensão do direito de licitar e contratar com a o Município de Lages 
pelo prazo de seis meses, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo a unidade gestora 
tomar as providências necessárias, e a tempo, para evitar descontinuidade dos serviços. 
 
Tabelas De Aplicação De Penalidades: 
 
Para efeito de cálculo da sanção da multa a ser aplicada à contratada, serão considerados os seguintes critérios: 
a) Grau de Multa (GM): grau obtido pela soma das variáveis de incidência e período da infração cometida; 
b) Grau de Incidência (GI): grau obtido considerando a variável incidência da infração cometida; 
c) Grau de Frequência (GF): grau obtido considerando a variável período da infração cometida; 
d) Tabela de Multas: tabela que correlaciona o grau de multa, o valor percentual da mesma e os pontos a serem 
perdidos na Avaliação de Desempenho da Contratada; 
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e) Tabela de Incidências: tabela que correlaciona o percentual de incidência sobre o efetivo/item ou número de 
ocorrências verificado no descumprimento da infração com o seu correspondente grau; 
f) Tabela de Periodicidade: tabela que correlaciona o período de atraso (dias) verificado no descumprimento da 
infração com o correspondente grau. 
 
Para efeito de cálculo da multa a ser imputada à contratada, a Fiscalização do Contrato observará as seguintes 
tabelas que estão correlacionadas: 
a) Tabela de Multas e Pontos Perdidos (GM) 

GRAU 
(GM) 

CORRESPONDÊNCIA PONTOS 
PERDIDOS 

01 1,0% 2 
02 2,0% 5 
03 3,0% 10 
04 4,0% 15 
05 5,0% 20 
06 6,0% 25 
07 7,0% 30 
08 8,0% 35 
09 9,0% 40 
10 10,0% 50 

b) Tabela de Incidência (Gi) 
 

Percentual de incidência Gi 
Se a incidência da infração estiver entre 0 e 20% sobre o total do efetivo/item 1 
Se a incidência da infração for de 1 até 5 ocorrências 
Se a incidência da infração estiver entre 20 e 40% sobre o total do efetivo/item 2 
Se a incidência da infração for de 6 até 10 ocorrências 
Se a incidência da infração estiver entre 40 e 60% sobre o total do efetivo/item 3 
Se a incidência da infração for de 11 até 15 ocorrências 
Se a incidência da infração estiver entre 60 e 80% sobre o total do efetivo/item 4 
Se a incidência da infração for de 16 até 20 ocorrências 
Se a incidência da infração estiver entre 80 e 100% sobre o total do efetivo/item 5 
Se a incidência da infração for acima de 20 ocorrências 

 
NOTA: A infração só deverá ser mensurada por número de ocorrência, se assim especificar a lâmina da categoria 
do serviço. 
 
c) Tabela de Frequência (GF) 
 

Período de atraso GF 
de 1 a 6 dias no mês 01 
de 7 a 12 dias no mês 02 
de 13 a 18 dias no mês 03 
de 19 a 24 dias no mês 04 
de 25 a 30 dias no mês 05 

 
NOTA: O período de atraso inferior a 24 horas será considerado somente para efeito de glosa, não devendo ser 
computado no cálculo da multa o período fracionado. 
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Para efeito de cálculo de multa a ser imputada à contratada, deverá ser adotada a sistemática de aplicação de 
sanção, conforme a seguir: 
a) observar a descrição da impropriedade/irregularidade cometida pela contratada na prestação dos serviços com 
base na lâmina específica da categoria de serviço; 
b) relacionar, a partir da “Tabela de Incidências”, o percentual correspondente da incidência ao grau (Gi); 
c) relacionar, a partir da “Tabela de Frequência”, a faixa correspondente ao período de atraso verificado com o 
respectivo grau (GF); 
d) obter o resultado do Grau de Multa, a partir da fórmula GM = Gi + GF;  
e) a partir da correlação do grau obtido, encontrar o percentual de multa correspondente na “Tabela de Multa”, 
que será aplicado sobre o valor mensal do Contrato, limitando-se ao percentual máximo de 10% do valor mensal 
do Contrato por item descumprido. 
11.6.4. O valor da multa aplicada será cobrado na fatura do mês subsequente ao final do processo de sanção, 
resguardado o direito da contratada à ampla defesa e ao contraditório. 
 
Tabelas De Aplicação De Infrações: 
 
ITEM DESCRIÇÃO GI GF GM 

(GI+GF) 
1 Recusar-se a executar serviço determinado pela fiscalização, por ocorrência e por 

período; 
  0 

2 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução complementar do órgão 
fiscalizador, por ocorrência e por período; 

  0 

3 Deixar de fornecer, a qualquer momento, informações de interesse para a execução dos 
serviços que a SEMMASP julgar necessárias conhecer ou analisar, por ocorrência e 
por período; 

  0 

4 Suspender ou interromper os serviços contratados, salvo motivo de força maior ou 
caso fortuito, por ocorrência e por período; 

  0 

5 Deixar de zelar pelas instalações e equipamentos da SEMMASP utilizados, por 
ocorrência e por período; 

  0 

6 Permitir que qualquer posto de trabalho fique descoberto, por ocorrência e por 
período; 

  0 

7 Permitir a presença de empregado sem uniforme, mal apresentado ou sem crachá, por 
efetivo; 

  0 

8 Deixar de registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu 
empregado disponibilizado para execução dos serviços na dependência do Aeroporto, 
por ocorrência; 

  0 

9 Deixar de substituir, no prazo estipulado no Termo de Referência, o empregado cujo 
comportamento a juízo da SEMMASP, evidenciar-se inconveniente à boa execução 
dos serviços, por efetivo e por período; 

  0 

10 Deixar de fornecer os uniformes, por efetivo e por período;   0 
11 Manter empregado sem a qualificação/habilitação especificada no Termo de 

Referência, para executar os serviços contratados, por efetivo e por período; 
  0 

12 Deixar de efetuar a reposição do empregado faltoso, no prazo estipulado no Termo de 
Referência, por efetivo e por período; 

  0 

13 Deixar de manter o Preposto da empresa, diariamente, no local de trabalho, em horário 
administrativo, por ocorrência; 

  0 

14 Retirar empregado ou Supervisor do serviço durante o expediente, sem a anuência 
prévia da SEMMASP, por efetivo e por período; 

  0 

15 Deixar de treinar/aperfeiçoar os funcionários, por efetivo e por período;   0 
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16 Deixar de apresentar à SEMMASP, no prazo estipulado no Termo de Referência, a 
escala de trabalho do mês subsequente, por ocorrência e por período; 

  0 

17 Substituir empregado da equipe, sem submeter ao conhecimento prévio da 
SEMMASP, por ocorrência e por período; 

  0 

18 Deixar de manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições que 
propiciaram a sua habilitação e qualificação ao processo licitatório, inclusive a sua 
situação de regularidade jurídica e fiscal, por ocorrência e por período; 

  0 

19 Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais, por ocorrência; 

  0 

20 Deixar de atender as instruções de Segurança e Medicina do Trabalho, por ocorrência;   0 
21 Deixar de fornecer EPI aos seus empregados e de impor penalidades àqueles que se 

negarem a usá-los, por efetivo e por período; 
  0 

22 Deixar de entregar/pagar os salários previsto em Acordo, Convenção ou Dissídio 
Coletivo da Categoria, nas datas avençadas, por efetivo e por período; 

  0 

23 Deixar de entregar/pagar auxílio-transporte previsto em Acordo, Convenção ou 
Dissídio Coletivo da Categoria, nas datas avençadas, por efetivo e por período; 

  0 

24 Deixar de entregar/pagar auxílio-refeição previsto em Acordo, Convenção ou Dissídio 
Coletivo da Categoria, nas datas avençadas, por efetivo e por período; 

  0 

25 Não entregar, nas datas avençadas, todos os documentos que comprovem o efetivo 
recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e previdenciários dos empregados 
envolvidos direta ou indiretamente nos serviços, por ocorrência e por período; 

  0 

26 Deixar de manter em dia, e às suas expensas, Apólices de Seguro de Acidentes de 
Trabalho de seu pessoal, qualquer que seja sua categoria ou atividade, cobrindo 
particularmente os casos de morte e invalidez permanente, direta ou indiretamente 
vinculados ao objeto deste Contrato, por ocorrência; 

  0 

27 Deixar de apresentar os certificados dos cursos previstos na Resolução nº 63/ANAC, 
dos empregados alocados para prestação dos serviços, por efetivo e por período; 

  0 

28 Deixar de cumprir qualquer cláusula do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo da 
categoria envolvida na execução dos serviços, por efetivo/ocorrência e por período; 

  0 

29 Deixar de cumprir qualquer item do Termo de Referência ou do Contrato não previsto 
nesta tabela, após reincidência formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por 
item e por ocorrência. 

  0 

 
 
Das Disposições Finais: 
Independente das demais cominações previstas, o Termo de Contrato será rescindido, de pleno direito, caso a 
CONTRATADA descumpra ou não mais se enquadre na Resolução Nº 116/ANAC, de 20.10.09. 
Caso a CONTRATADA perca a concessão da homologação para prestação de serviços auxiliares do transporte 
aéreo junto à ANAC, o contrato será rescindido sem qualquer ônus ou responsabilidade à CONTRATANTE. 
Todos empregados alocados na execução dos serviços objeto do presente Termo de Referência terão inserido em 
seu credenciamento aeroportuário o código de área de acesso exclusivo da CONTRATANTE, correspondente à 
sua área de atuação, não sendo permitida a utilização destes empregados em atendimento ou prestação de serviços 
a outros contratos ou empresas, no âmbito da administração aeroportuária, com vista a não se criar passivos 
trabalhistas, doenças ocupacionais ou redução da segurança em face de vínculo com outras empresas. Tal 
ocorrência será considerada falta grave, podendo ser aplicada multa contratual e outras sanções contratuais 
previstas. 
A CONTRATADA obrigar-se-á ao cumprimento de todas as normas e instruções aplicadas às atividades 
desenvolvidas nas áreas internas do Aeroporto. 
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Demais informações relativas a cada posto, incluindo as atribuições, estão contidas nas instruções de trabalho da 
segurança do Aeroporto que serão divulgadas após a formalização do Termo de Contrato com a licitante 
adjudicatária, visando preservar o caráter reservado destas instruções, esclarecendo que tal fato não é inibidor ou 
cerceador para a formulação da proposta comercial pela licitante. 
Para atendimento do Acórdão nº 2.961/2004 – TCU – 1ª Câmara, os empregados alocados para a prestação de 
serviços objeto do Contrato não poderão ter parentesco com empregados da CONTRATANTE na linha reta ou 
colateral, natural ou por afinidade, até o 4º grau; 
A CONTRATADA deverá exigir de seu empregado, sob penas da lei, declaração de que não possui parentesco 
com empregados da CONTRATANTE na linha reta ou colateral, natural ou por afinidade, até o 4º grau. 
O contrato a ser firmado não enseja relação empregatícia entre a SEMMASP e o pessoal designado pela 
CONTRATADA para a prestação dos serviços objeto do contrato. 

 
 


