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CBMDF IMPUGNACOES <impugnacoescbmdf@gmail.com>
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Múcio Alves <mucioalveshelistar@gmail.com> 22 de outubro de 2019 17:40
Para: impugnacoescbmdf@gmail.com

Senhor pregoeiro,

Em atenção ao PREGÃO 062/2019, a HELISTAR MANUTENÇÃO DE AERONAVES solicita os seguintes
esclarecimentos:

Do Edital:

Item 7.2.1 As licitantes devidamente cadastradas no SICAF deverão encaminhar os seguintes documentos: 

Seção III -  Comprovação de aptidão no desempenho de atividade pertinente compatível em características com o
objeto desta licitação, por intermédio da apresentação de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado; considerando-se compatível, a comprovação de execução anterior de
serviços de manutenção aeronáutica (preventivas e corretivas) com as seguintes características:

a) A execução satisfatória de no mínimo 02 (duas) inspeções de 600 (seiscentas) horas, 600 (seiscentas) horas // 24
meses e 01(uma) 12 anos de célula para aeronave AS 350 B2, objeto deste certame;

Pergunta: Devido a semelhança entre os modelos, sendo como mudança mais significativa a motorização,
poderão ser apresentados atestados referentes ao modelo AS 350 B3?

b) A execução satisfatória de no mínimo 02 (duas) inspeções de 1000 horas // 36 (meses), 02 (duas) inspeções
suplementares de 1600 horas de célula e 02 (duas) inspeções suplementares de 12 meses e 24 meses de célula
para aeronave EC 135 T2, objeto deste certame;

Pergunta: Devido a semelhança entre os modelos, sendo como mudança mais significativa a motorização,
poderão ser apresentados atestados referentes a outras variantes do modelo EC 135? Ex: EC 135 P2 + / EC
135 T2+  

7.9. Quando o documento e/ou certidões apresentados não informarem a sua validade deverão estar datados dos
últimos 90 (noventa) dias, exceto a Certidão Negativa de Falência, Concordata, Recuperação Judicial e Extrajudicial
(itens 7.2.1, inciso VII; e 7.2.2, inciso VI deste Edital), que deverá estar datada dos últimos 30 (trinta) dias.  

Pergunta: Os atestados de capacidade técnica se enquadram nessa exigência? 

Atenciosamente,
MUCIO DE ARRUDA ALVES
Diretor Comercial


