
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

Ata de Audiência Pública - Seção de Licitações do Comando de Aviação do Estado - Polícia
Militar de Minas Gerais

O Estado de Minas Gerais por meio da Seção de Licitações do Comando de Aviação
do Estado, situada na Polícia Militar de Minas Gerais,  realizou a  Audiência Pública
para  subsidiar a definição do edital de licitação, termo de referência e respectivos
anexos e posterior realização do Pregão Presencial para a aquisição de aeronave
turbo hélice, bimotor, pressurizado, com capacidade de transportar pelo menos 9
(nove) passageiros mais 2 (dois) tripulantes no dia 27/01/2022 - às 13 horas, na sede
do Comando de Aviação do Estado.  Isto posto, segue as ponderações realizadas:
 
Às 13:00h do dia 27 de janeiro do ano de 2022, no auditório do Comando de Aviação
do Estado, foi realizada audiência pública para avaliação, detalhamento,
conhecimento e especificações, referentes a aquisição de uma uma aeronave Bi-
motora, pressurizada, para atender às demandas do Estado de Minas Gerais.
 
Encarregado: Maj Rafael, Sub Chefe do CALOG
Presentes: Cel PM Vander, Comandante do COMAVE;  ten Cel Ricardo Faria; Chefe do
CALOG;  Ten Cel Crisstian, Chefe do CMSAER;  Maj Silvestre, Comandante do ESAF
(acompanhamento remoto); Cap Neto, Chefe da Seção de Licitações
(acompanhamento remoto); Cap Torres, Adj. da Seção de Licitações ; Cap Fábio
Chefe da Seção de Manutenção de Aeronaves de Asas Fixas; Cap Yamate Chefe do
Almoxarifado; 1ºSgt Adalbertom, Auxiliar de P4; Cb Pitta, Seção de Informática; Sr
Marco André Rego de Mello, Representante da empresa Synerjet Corp e Sr Abrão
Barberian Junior, Representante da empresa Quick Aviação.
 
O  Maj Rafael, realizou a abertura dos trabalhos, anunciando ao Sr Cmt, quanto às
formalidades; O Sr Cel Vander, cumprimentou a todos e, agradecendo pela presença,
autorizou o início da audiência pública;
 
O  Maj Rafael, fez uma breve apresentação da Unidade, aeronaves existentes e suas
missões, além das necessidades do Estado, referentes às características da
aeronave pretendida, bem como os principais pontos elencados no edital, informando
a todos que a previsão de publicação, será no mês de fevereiro e aquisição até o mês
de julho do corrente ano;
 
O Sr Marco André, questionou ao Maj Rafel quanto à situação atual quanto ao
emprego das aeronaves de outros órgãos, em específico as do Gabinete Militar do
Governador,  tendo o Sr Ten Cel Ricardo esclarecido que tal operação se dá através
de um termo de cooperação e TDCO entre a PMMG e o GMG. Explicou ainda que, a
gestão operacional e administrativa destas aeronaves é centralizada no COMAVE.
 
O  Maj Rafael explanou sobre as características mínimas que uma aeronave deveria
ter para atender às demandas afetas às variadas missões que são executadas pelo
COMAVE, em atendimento às todos os Órgãos e Secretarias do Estado de MG, que
são: 
- Aeronave Bimotora: Emprego noturno frequente, o que requer uma margem de
segurança maior;
- Necessidade carregar ao menos 09 passageiros + 02 tripulantes, uma vez que o
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COMAVE opera com Piloto e Co-piloto. 09 Passageiros é o mínimo considerado como
ideal para transportar uma equipe do BOPE;
- Capacidade de carga de no mínimo 15.000 lbs: Ainda pela necessidade transportar
os militares do BOPE e os respectivos equipamentos, garantindo uma autonomia
para chegar em qualquer local de Minas Gerais, sem reabastecer.
- Aeronave ser pressurizada: Apoio no transporte de Enfermos e equipes de
captação de Órgãos Vitais, o que proporciona melhor capacidade de trabalho para as
equipes médicas e maior conforto e segurança para os pacientes.
O Maj Rafael passou a explicar qual será o critério de julgamento das propostas, que
considerará o Bluebook como parâmetro principal. A proposta com o preço mais
fidedigno, mais próximo ao Blue Book, com o menor Overprice ou maior desconto,
será a vencedora. Não será necessariamente a mais barata.
 
Em seguida, o Maj Rafael, abriu a palavra aos participantes.
 
O Sr Abrão, pediu a palavra e relatou que o edital apresenta vários pontos que
precisam ser revistos, para garantir uma aquisição segura e eficaz. Disse que sua
empresa tem uma vasta experiência no comércio e manutenção de aeronaves,
inclusive no modelo king. Esclarece que a disponibilidade de aeronaves naquele
modelo, estão bastante escassas no mercado, o que tem feito com que o preço final
da aeronave seja bastante sobrecarregado. Disse ainda que essa é uma preocupação
da empresa Quick, uma vez que o limite de preço estabelecido no edital, de R$
11.028.000,00 não abarca todos os custos necessários à aquisição de aeronave
daquele tipo e que, a partir do segundo semestre de  2021, houve um acréscimo
considerável nos custos de aquisição, importação e documentação da aeronave.
Acrescenta ainda o risco de uma empresa vencer  o certame e não conseguir
entregar o produto. Acrescentou ainda a necessidade de se majorar o valor definido
para aquisição, com o objetivo de realizar um compra segura. Sugeriu ainda uma
discursão mais aprofundada das questões apresentadas e, em seguida, solicitou
informações referente à variação cambial prevista no processo de aquisição;
 
O Maj Rafael, esclareceu a todos que na ocasião da apresentação da proposta, o
cambio será congelado com base em dois dias anteriores ao pregão, para fins de
apresentação de proposta comercial, e que, na ocasião do pagamento, será
congelado com base na data de faturamento da nota fiscal ou em data específica na
qual a empresa de fato gerou uma despesa em dólar; 
 
O Sr Marco André, sugeriu a definição em edital, do tipo de compra sendo, Nacional
ou Internacional, uma vez que tal definição terá impacto direto no preço final da
aeronave. Sugere ainda a inserção de informações referente aos participantes
nacionais e internacionais, se for o caso. Por fim, também reforçou a necessidade
de revisão do valor previsto que, segundo ele, encontra-se muito abaixo do valor de
mercado. A empresa  a qual ele representa, por exemplo, não seria capaz  de
participar com nenhuma aeronave disponível no "pool" deles com o valor estabelecido
no Edital.
 
O Maj Rafael, esclareceu que, em princípio, a aquisição se dará no formato nacional, e
esclareceu ainda que no momento, não existe a previsão de aumento dos recursos
disponíveis, uma vez que a lei proíbe a aquisição sem a devida garantia/previsão
orçamentária. Contudo, será analisada a possibilidade de complementação dos
recursos disponibilizados e a definição quanto ao tipo de licitação.
 
O Sr Ten Cel Ricardo, solicitou aos representantes das empresas, que
apresentassem as especificações das aeronaves que possuíssem à venda, com a
devida previsão de custos, para identificar qual seria o valor de mercado das
aeronaves que se enquadrariam nas especificações do  edital. 
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O Sr Marco André, orienta quanto a necessidade de se ater aos custos da
importação da aeronave e reforçou que não possuía aeronave disponível próximo do
valor destinado à aquisição.
 
O Sr Abrão, visando uma apresentação mais pontual de uma previsão de custo da
aeronave, acessou o sitio: "www.controller.com" retornando diversos anúncios de
aeronaves, onde foi possível filtrar pelo tipo de aeronave pretendida, tendo os
anúncios apresentados uma variação de custos básico entre $2.800.000,00 à $
3.500.000,00 dólares americanos. Ainda chamou a atenção para os custos da
importação e documentação da aeronave. Orientou, ainda, sobre a possibilidade de
se aceitar algum tipo de "incidente", desde que este tenha sido avaliado
criteriosamente. Esclareceu ainda que este tipo de compra ocorre em três
momentos, sendo: Pré compra, compra e desembaraços aduaneiros, tendo todo
este processo uma demanda de aproximadamente 90 a 120 dias;
 
O Maj Rafael, esclarece que, no caso da aquisição em questão, todos os custos
devem ser inseridos na proposta;
 
O Sr Marco André, esclarece que sem a previsão do aporte, não há como sua
empresa ofertar um valor;
 
O Sr Abrão , orienta  inserir no edital a previsão da cobrança de ICMS sobre os
custos da operação, tendo alegado que existe a previsão de mudanças na lei de
incentivos, para o mês de Abril de 2022. Caso esta alteração se concretize, o custo
da aeronave poderá ficar em até 13% maior, e que não teria como um licitante arcar
com este valor. Esta variação deveria ser inserida no edital como a cargo da
contratante;
 
O Sr Marco, relatou que no Rio Grande do Sul, existe um processo de compra que já
está acontecendo com alterações na forma de arrecadação do imposto;
 
O Sr Ten Cel Crisstian, questionou o Sr Marco, o motivo do desinteresse na
apresentação da proposta, tendo ele, respondido que, com a previsão de recurso
atual, não há como conseguir uma aeronave que atenda às especificações contidas
no edital;
 
O Sr Abrão, complementou dizendo que o modelo pretendido, se enquadraria as
aeronaves King Air 350 e 360, e reforça a necessidade de se definir bem a
modalidade e características da aquisição, para trazer segurança ao licitante;
 
Em seguida, tendo todos apresentado suas opiniões e esclarecimentos necessários,
bem como, feitos os questionamentos para melhor entendimento do processo e,
ainda, não havendo mais nenhum questionamento a se fazer, o Sr Maj Rafael,
concluiu a reunião que, iniciada às 13:00h, encerrou-se às 14:26.
 

Rafael Cruz Martins, Maj PM
Encarregado

Documento assinado eletronicamente por Rafael Cruz Martins, Major, em
01/02/2022, às 16:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
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Documento assinado eletronicamente por Adalbertom Belisário Lacerda, 1º
Sargento, em 01/02/2022, às 16:52, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Eduardo Augusto Tristão Torres,
Capitão, em 01/02/2022, às 16:56, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luis Fernando Silvestre, Major,
em 01/02/2022, às 17:04, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Wantuir Ferreira da Silva Neto,
Capitão, em 01/02/2022, às 20:09, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Vander Ramos, Coronel,
em 02/02/2022, às 11:14, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Amorim Tanioka
Yamate da Silva, Capitão, em 03/02/2022, às 11:02, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Fábio Zamblute Moreira, Capitão,
em 03/02/2022, às 11:11, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 41481395 e o código CRC 5AD6CC9B.

Referência: Processo nº 1250.01.0000215/2022-56 SEI nº 41481395
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