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Lages, 03 de maio de 2017. 
RERRATIFICAÇÃO   

 
REF.:  PREGÃO PRESENCIAL 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, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE EQUIPAMENTOS. 

 
O Município de Lages, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos 

termos dispostos no § 4º do art. 21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos 
interessados, as alterações que se fazem necessárias no Edital em comento: 

- Onde se lê: 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.  
- Leia-se: 7.1 Os serviços deverão ser executados com estrita observância dos termos 
conceituados no Regulamento Brasileiro da Aviação Civil - RBAC nº 107 e Instrução 
Suplementar - IS nº 107 ou legislação vigente, que trata do Controle de Acesso às Áreas 
Restritas. 
 
- Onde se lê: 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;  
16.3 - 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). 
 
Leia-se: 16.1 – Excluído (Exclusão deste subitem).  
16.3 - Atestado de Capacidade Técnica Operacional, em nome da empresa, expedido(s) por 
pessoa jurídica de direito publico ou privado, comprovando a execução satisfatória com 
características técnicas e porte semelhante aos do objeto da presente licitação, observandose 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). 



 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
Setor de Licitações e Contratos 

Rua Benjamin Constant, Nº 13 – Lages-SC 
CEP: 88504-370 -  (49) 3221-1169   licita3@lages.sc.gov.br 

 

2

 
- Onde se lê: ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA REF.: Pregão Presencial nº 20/2017 – PML  
Dos Serviços:  
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.  
Da Descrição Das Tarefas:  
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;  
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;  
n) executar, em qualquer posto de serviço para o qual tenha sido escalado, outras tarefas correlatas da 
mesma natureza e níveis de complexidade;  
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.  
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; 

 
- Leia-se:  
ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA REF.: Pregão Presencial nº 20/2017 – PML  
Dos Serviços:  
O serviço objeto do presente Termo de Referência está preconizado no Regulamento 
Brasileiro da Aviação Civil - RBAC nº 107 ou na legislação vigente, que trata também do 
controle de acesso às áreas restritas de aeródromos civis brasileiros, com operação de serviços 
de transporte aéreo esta dispõe sobre os procedimentos de inspeção de segurança da aviação 
civil contra atos de interferência ilícita nos aeroportos e dá outras providências. E consoante a 
Instrução Suplementar - IS nº 107 ou legislação vigente (Assunto: Segurança da aviação 
contra atos de interferência ilícita - operador de aeródromo). Esta Instrução Suplementar 
disponibiliza modelo de programa de segurança aeroportuária que atende aos requisitos 



 

 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 
Setor de Licitações e Contratos 

Rua Benjamin Constant, Nº 13 – Lages-SC 
CEP: 88504-370 -  (49) 3221-1169   licita3@lages.sc.gov.br 

 

3

contidos nas seções 107.211 a 107.217 do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC nº 
107 e descreve a combinação de recursos organizacionais, materiais, humanos e 
procedimentais aceitos pela ANAC para fins de demonstração do cumprimento dos demais 
requisitos do RBAC nº 107 por parte dos operadores de aeródromo.  
Da Descrição Das Tarefas:  
e) desenvolver outras atividades correlatas aos serviços de proteção previstos na Resolução nº 
116/ANAC, RBAC nº 107 e IS nº 107 ou legislação vigente, Instruções de Trabalho do 
Aeroporto e outras Normas de Serviço do Aeroporto;  
h) Interditar e desinterditar áreas, em casos de incêndio, acidentes, obras, sabotagens e outras 
ocorrências, inclusive preservando as evidências do fato, conforme orientações do Agente de 
Proteção Supervisor ou as contidas no Programa de Segurança Aeroportuária e Plano de 
Emergência. 
n) executar, em qualquer posto de serviço para o qual tenha sido escalado, outras tarefas 
correlatas da mesma natureza e níveis de complexidade, se assim permitir a legislação vigente.  
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 RBAC nº 107 e IS nº 107 ou legislação vigente.  
Da Remuneração E Dos Benefícios:  
6.1. Os salários devem obedecer ao estabelecido pelo Sindicato Nacional dos Aeroviários - 
SNA, ou Sindicato da Categoria exigido por legislação vigente, para a atividade de Agente de 
Proteção. 

 
As demais cláusulas permanecem inalteradas. 

 
 
 

Antônio Cesar Alves de Arruda 
Secretário da Administração 


