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 R A T I F I C O,   
nos Termos da Lei nº 8.666/93: 

 
Em: 11/05/2020. 

  
José Carlos Corrêa de Souza – CEL PM RR 

Secretário de Estado da Justiça e Segurança Pública. 

 

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2020-CPL/SEJUSP 
 

Ações de Procedimento 
Processo 330101.2020.000029-SEJUSP e 00001/SEJUSP/2020 

Objeto 

DISPENSA DE LICITAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, 
VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA, CTM, FORNECIMENTO DE PEÇAS, 
MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A AERONAVE 
ACFT CESSNA T210N - PREFIXO PT-WAI DA 
COPAER/GTA/SEJUSP/AP 

Fonte de Recurso 0.101 
Natureza 33.90.39 

Limite Orçamentário 
R$ 429.399,00 (quatrocentos e vinte e nome mil e trezentos e 
noventa e nove reais) 

Modalidade de empenho Estimativo. 
Assunto Dispensa de licitação – Contratação Direta - Emergencial 

Fundamentação 

Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 (com redação dada pela Medida 
Provisória 926/2020, publicada no DOU edição extra de 20 de 
março de 2020),Decreto Estadual nº 1413, de 19 de março de 
2020, publicado no DOE nº 7127, de 20 de março de 2020, e, 
subsidiariamente pelo Art. 24, inciso IV c/c Art. 26 da Lei 8.666/93 
(LLC). 

Contratada 
GOIÁS MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA 
CNPJ 01.601.285/0001-89 

Valor Contratado 
R$ 244.180,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e cento e 
oitenta e oito reais) 

 
JUSTIFICATIVA 

 
Excelentíssimo Senhor Secretário,           
 

1. Para competente autorização e ratificação, submeto à apreciação de V. Ex.ª a presente 
JUSTIFICATIVA, objetivando a contratação direta, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PELO 
PRAZO DE 180 DIAS, DA EMPRESA GOIÁS MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA - CNPJ 
01.601.285/0001-89, referente ao objeto supracitado, cuja contratação possui amparo legal na 
égide do Art. 4º da Lei nº 13.979/2020 (com redação dada pela Medida Provisória 926/2020, 
publicada no DOU edição extra de 20 de março de 2020),Decreto Estadual nº 1413, de 19 
de março de 2020, publicado no DOE nº 7127, de 20 de março de 2020, e, subsidiariamente 
pelo Art. 24, inciso IV c/c Art. 26 da Lei 8.666/93 (LLC), tendo em vista ser dispensável a 
licitação, considerando o seguinte: 

2. A presente contratação tem por objetivo principal atender às necessidades de 
manutenção regulares da aeronave Cessna Aircraft, modelo T210N, pertencente à Secretaria de 
Estado da Justiça e Segurança Pública do Estado do Amapá - SEJUSP e operado pela 
Coordenadoria de Operações Aéreas – Grupamento Tático Aerotransportado – CopAer/GTA/AP, 
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mantendo a aeronave em plenas condições de aeronavegabilidade e segurança operacional. 

3. É uma aeronave, que diante do cenário atual, tem atendido prioritariamente as 
situações emergenciais dos Estados, em questões onde se fizer necessária a interferência maior 
do poder público ou for detectada a urgência de reforço na área de segurança e de saúde, como 
é o caso do transporte dos exames coletados, dos diversos casos suspeitos de COVID-19. Além 
de auxiliar diretamente no transporte de servidores, materiais e equipamentos por ocasião do 
naufrágio da embarcação Ana Karolline III.  

4. Logo, diante do atual cenário de pandemia a aeronave em questão deve se apresentar 
em condições de aeronavegabilidade e em de pronto atendimento a pandemia, fator este 
primordial para a contratação do serviço de manutenção regular e obrigatório exigido pela ANAC, 
bem como, da emissão de documentos relevantes que são expedidos durante a execução 
dessas manutenções. Portanto, não é possível aguardar a emergência de saúde cessar para se 
proceder a esse serviço essencial, que estava devidamente planejado para ocorrer a licitação, 
não fosse duas circunstâncias adversas que ensejaram a contratação, qual seja, primeiro o 
naufrágio e, durante este e em meio a ele, a instalação da pandemia do COVID-19 no estado do 
Amapá, que requereu o atendimento imediato e o total apoio da aeronave, consumindo 
totalmente a regular hora/voo em curto espaço-tempo. 

5. A aeronave opera nos mais diversos tipos de missões emergências e previstas nas 
áreas de segurança e saúde pública. Portanto a contratação do serviço pretendido se justifica, 
pois toda aeronave deve, estar em consonância com as normas aeronáuticas expedidas pela 
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC - vigentes no País (Código Brasileiro Aeronáutico, 
Capítulo III, art. 70), em especial neste momento de pandemia e segurança a vida e a saúde. 
Logo, o uso constante nas situações emergências do Estado, já citadas, a aeronave objeto desta 
contratação alcançou as horas de voos determinadas para suas manutenções regulares e, se 
encontra, neste momento indisponível para operação e sem cobertura contratual para atender, 
devido ao encerramento do contrato regular e de não ter se instaurado a licitação regular 
devidamente planejada junto a CLC/PGE para ocorrer em 2020. 

6. O contrato anterior para realização deste tipo de serviço foi encerrado no ano de 2019 
em razão de impossibilidade técnica administrativa de sua prorrogação ser viabilizada, por se 
constatar vários erros no procedimento licitatório, bem como, durante a execução do contrato. 

7. A projeção de nova contratação estava sendo executada, quando ocorrera o aumento 
de casos positivos para a COVID-19. Razão pela qual todos os procedimentos tiveram que ser 
suspensos por conta da decretação de isolamento social e execução via teletrabalho, com 
redução dos servidores na execução presencial das atividades administrativas. Bem como, em 
razão das medidas de isolamento decretada pelo Governo Estadual, todos os prazos de novos 
processos foram interrompidos e/ou suspensos. 

8. Assim, diante da urgência na contratação, em razão de que a aeronave em questão 
deve estar em conformidade com a legislação aeronáutica do país, mantendo-se aeronavegável 
de acordo com os manuais dos fabricantes. 

9. Além disso, a relevância da contratação para a Administração é vislumbrada quando se 
fala em segurança operacional de vôo, tema este que é responsabilidade não só dos tripulantes, 
como também dos gestores de todo serviço aéreo. Por isso, a prioridade para a contratação em 
tela, já que referida aeronave ficou em rotina constante de operação, no auxílio tanto do COVID-
19, quanto do naufrágio, fatos estes que fizeram nas horas/voos regulares a manutenção 
alcançarem antes do prazo previsto. 

10. Não obstante, a COPAER/GTA/SEJUSP não possui um centro técnico de manutenção, 
instalações, nem ferramental específicos necessários exigidos pela regulamentação supracitada 
e manuais do fabricante, para a realização de todas as inspeções previstas para a aeronave, ou 
seja, não detém uma oficina homologada para se auto gerir na manutenção aeronáutica de 
aeronaves, motivo pelo qual é realizada por execução indireta. Por isso, a necessidade de 
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contratar uma empresa terceirizada para realizar as inspeções recomendadas. 

11. O objeto em questão caracteriza-se pela emergencialidade em razão da designação 
imediata e urgente dos órgãos de segurança pública do Estado do Amapá para o enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do COVID-19 
(Coronavírus), bem como, da necessidade pública e concreta de se contratar de forma célere o 
serviço de manutenção na aeronave em questão. 

12. O serviço a ser contratado, conforme disposto no Projeto Básico Simplificado nº 
002/2020 e de acordo com mapa comparativo de preços e o resultado da apuração da Cotação 
Eletrônica, segue as especificações técnicas, quantidades e valores a seguir: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO REF. QTD 
V. Unitário  

R$ 
V. total  

R$  

1 

Revisão referente a 50 horas Serviço  02 R$ 2.100,00 R$ 4.200,00 

Revisão referente a 100 horas Serviço  01 R$ 3.850,00 R$ 3.850,00 

Revisão referente a 200 horas Serviço  01 R$ 5.500,00 R$ 5.500,00 

Inspeção Anual Manutenção – IAM Serviço  01 R$ 3.550,00 R$ 3.550,00 

Controle Técnico de Manutenção - CTM Serviço  04 R$ 2.550,00 R$ 10.200,00 

2 

Serviços de reparos em Grupos 
componentes de Células 

Homem/hora 80 R$ 250,00 R$ 20.000,00 

Serviços de reparos em Grupo Motor- 
Propulsor 

Homem/hora 80 R$ 280,00 R$ 22.400,00 

Serviços de reparos no Sistema Elétrico 
e de Aviônicos 

Homem/hora 80 R$ 300.00 R$ 24.000,00 

TOTAL DE SERVIÇOS   R$ 93.700,00 

3 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DAS AERONAVES ** 

Por demanda R$ 132.000,00 

4 TAXA ADMINISTRATIVA (máximo admitido 14%) Por demanda R$ 18.480,00 

TOTAL DE PEÇAS (estimado pela Administração + Taxa Administrativa da Empresa)   R$ 150.480,00 

 

ITEM OBJETO Ref. MARCA Qtd 
Valor Total  

(R$) 

Único 
Manutenção, conservação e/ou 
reparo de aeronave 

Serviço PT-WAI 1 244.180,00 

VALOR TOTAL (R$) 
R$ 

244.180,00 

 

13. Assim, considerando o teor da Medida Provisória nº 926, de 20 de março de 2020, 
que alterou o Art. 4º da Lei nº 13.979/2020, bem como, o disposto no Decreto Estadual nº 
1413, de 19 de março de 2020. Normativos de caráter nacional e estadual que decretaram 
o estado de EMERGÊNCIA E DE CALAMIDADE PÚBLICA, frente à disseminação do 
Coronavírus no Brasil, bem como, a necessidade de tutela e as competências 
constitucionais dos profissionais de segurança pública, frente a proteção de toda a 
população amapaense.  

14. JUSTIFICA-SE, a presente CONTRATAÇÃO, em CARÁTER EMERGENCIAL, da 
empresa GOIÁS MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA - CNPJ 01.601.285/0001-89, para 
que se possa realizar a manutenção da aeronave ACFT CESSNA T210N - PREFIXO PT-
WAI, por ser o meio de transporte essencial ao enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do Coronavírus, visando atender assim ao todo o sistema de 
segurança pública estadual do nosso Estado do Amapá. 

15. Justifica-se a escolha da contratada por haver apresentado o menor preço, bem 
como, por atender técnica e operacionalmente o serviço a ser executado, que requer prévia 
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homologação junto a Agência Nacional de Aviação - ANAC, conforme consta nos autos do 
processo de contratação. Além disso, a empresa escolhida atende aos requisitos do Art. 49, da 
Lei Complementar n.º 123/06, conforme transcrição abaixo: 

Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 47 e 48 desta Lei 
Complementar quando: 
(…) 
IV - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 
24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se as 
dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 24 da mesma Lei, 
nas quais a compra deverá ser feita preferencialmente de 
microempresas e empresas de pequeno porte, aplicando-se o 
disposto no inciso I do art. 48.        

16. Justifica-se a aceitabilidade do preço apresentado pela Empresa Contratada, em razão 
de sua compatibilidade com o valor praticado no mercado, conforme propostas de preços 
apresentadas e Mapa Comparativo juntado aos autos do Processo. Bem como, em atendimento 
ao procedimento de Cotação Eletrônica com resultado apurado e homologado pela Central de 
Licitação do Estado – CLC/PGE. 

17. Cumprem-se assim, as exigências do Art. 26, incisos I, II e III da lei 8.666/93 e legislação 
complementar, dependendo que o Ato Homologatório oportunize a sequência e a tramitação 
deste documento para salvaguarda dos interesses da Administração e cumprimentos legais. 

18. Ante o exposto, submetemos a presente Minuta de Termo de Dispensa de Licitação, com 
a devida justificativa, à apreciação e ratificação de Vossa Excelência, para que após a análise e 
manifestação da Procuradoria Geral do Estado acerca da legalidade da contratação, proceda-se 
à sua publicação no Diário Oficial do Estado como condição para a eficácia do ato. 

19. Ressalte-se que, após a devida consultoria da douta procuradoria, a data deste 
documento será devidamente atualizada para que se proceda à publicação no prazo legalmente 
estabelecido. 

 
Macapá, 11 de maio de 2020. 

 
 
 

José Carlos Machado dos Santos– TENQOABM RR 
Presidente da CPL/SEJUSP 

 
 
 

Tainara Jucá de Araújo 
Secretária – Assessora Técnica 

 
 

 
Isis Kelly Castelo dos Santos Silva 

Membro Efetivo 
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