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ANEXO I  
 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 006/2019 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS: 

 

1.1 - O objeto da presente licitação consiste no “Registro de preços para eventual Prestação de Serviço 

de Fretamento de Aeronave (Taxi Aéreo), para o deslocamento de pacientes, autoridades e 

servidores á serviço da Prefeitura Municipal de Jacareacanga e/ou de suas Secretarias 

Jurisdicionadas”. 

 

PLANILHA DE QUANTITATIVOS 

 
 

ITEM 

 
Descrição dos Serviços 

Quant. Estimada 

de Hora Voo 

 
Und 

1 Aeronave monomotora para 5 ( cinco) passageiros 380 Hora 

 

2 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 - A prestação dos serviços objeto deste certame deverá ocorrer na sede do município de 

Jacareacanga/PA, de acordo com as especificação do Termo de Referência e deverá ter inicio 

imediatamente após a emissão da Requisição de autorização de serviço. 

 

2.2 – As aeronaves terão como base de saída/retorno o Município de Jacareacanga, tendo a empresa 

vencedora que manter sempre uma aeronave em solo no município de Jacareacanga. 

 

2.3 - O atendimento deverá funcionar, das 08h00min às 18h00min, de segunda a sexta-feira, e de 

08h:00min a 12h:00min aos sábados, com funcionário(s) para atender prontamente as solicitações 

decorrentes dos serviços relacionados neste instrumento. 

 

2.4 - Colocar a aeronave em perfeita e adequada condição de voo, fornecendo combustíveis, 

lubrificantes, bem como realizar todas as inspeções, revisões necessárias à operação e manutenção das 

mesmas. 

 

2.5 - Manter a aeronave assegurada, contratando, para tanto, seguro com cobertura de incêndio, colisão, 

danos materiais e pessoais, inclusive contra terceiros, e outros sinistros decorrentes de casos fortuitos ou 

de força maior, durante todo o prazo de vigência contratual. 

 

2.6 - Em caso de indisponibilidade da aeronave proposta, por qualquer motivo que seja a mesma deverá 

ser substituída por outra idêntica ou por aeronave de concepção e especificações técnicas superiores, sem 

qualquer custo adicional para o usuário/contratante. 

 

2.7. Fornecer pessoal qualificado que atuará na operação da aeronave, mecânicos e pilotos licenciados com 

certificado de habilitação e capacidade física expedidos pela Agência Nacional de Aviação Civil - A.N.A.C  
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2.8. Observar e cumprir fielmente as disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica e as determinações 

da Agência Nacional de Aviação Civil - A.N.A.C; 

 

2.9 - Responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais 

como: salários, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-refeição, vale-transporte e outras que 

porventura venham a ser regulada em acordo coletivo. 

 

2.10 - Executar diretamente o contrato, sem a transferência de responsabilidades ou subcontratações não 

autorizadas pela Prefeitura. 

 

2.11 - Providenciar a imediata substituição de qualquer empregado considerado inadequado ou 

inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da Prefeitura ou que não atenda às suas necessidades. 

 

2.12 - Responder pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo. 

 

2.13 - Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus 

empregados, quando relacionados com a execução dos serviços. 

 

2.14 - Fornecer a seus empregados todo o equipamento de segurança necessário ao desempenho de suas 

funções, vedado o desconto nos respectivos salários, e instruí-los quanto à prevenção de acidentes e de 

incêndios. 

 

2.15. - Assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao atendimento dos seus 

empregados, acidentados ou acometidos de mal súbito. 

 

2.16. - Observar a legislação trabalhista, previdenciária e convenção coletiva de trabalho da categoria, 

efetuando as anotações nas carteiras de trabalho, inclusive quanto à categoria profissional a ser exercida. 

 

2.17. - Arcar com  todas  as  despesas  decorrentes  dos  serviços  a  serem  executados  inclusive aquisição 

de equipamentos necessários a execução dos serviços em quantidade e qualidade compatíveis com os 

serviços, que poderão ser fiscalizados, a qualquer momento, pela Prefeitura Municipal de Jacareacanga. 

 

2.18. - Manter, durante a execução do contrato as condições que ensejaram a contratação. 
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