SETOR ADMINISTRATIVO
PVSP - 01/12
EDITAL DE SERVIÇO
Ref.: Serviços de Reboque de Planadores em Campeonato - Projeto Voa Planador SP

A Federação Brasileira de Voo a Vela – FBVV, entidade desportiva de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o nº 45.186.848/0001-95, proponente do projeto desportivo denominado
Voa Planador SP, aprovado em novembro de 2011 perante a Secretaria de Esportes, Lazer e
Juventude de São Paulo, por meio do presente edital de Tomada de Preços, obedecendo aos
critérios legais da moralidade, impessoalidade e menor preço, visando Fornecimento de Serviço de Reboque de Planadores, durante o Campeonato Brasileiro de Voo a Vela que se realizará no período compreendido entre 12/10/12 e 27/10/12 no município de Bebedouro/SP, publica em sua sede as condições necessárias à prestação dos serviços abaixo indicados, destacando que o menor valor apresentado será aplicado em cada serviço e será utilizado como
referência para pagamento das aeronaves que se dispuserem a oferecer os reboques necessários no evento.

1. Objeto: Fornecimento de Serviço de Reboque de Planadores
Os serviços consistirão de reboque de planadores durante a realização do Campeonato Brasileiro de Voo a Vela - Etapas Sudeste e Etapa Final, a serem realizadas entre 12/10/12 e
27/10/12, em Bebedouro - SP, bem como as atividades associadas.
Farão parte dos serviços a serem prestados:
•
•
•
•

Disponibilização de avião rebocador homologado e adequado para reboque de planador
no aeródromo de Bebedouro (SDBB), durante todo o período do campeonato.
Translados do avião e piloto da sua base até Bebedouro (SDBB) e de retorno às suas bases
após o término do campeonato.
Disponibilização de piloto rebocador, devidamente habilitado para essa atividade, no período do campeonato.
Fornecimento de todo material assessório eventualmente necessário (calços, material de
estaqueamento, mecanismo desligador, etc.) para a operação e guarda do avião durante o
período do campeonato, em respeito às mais rígidas normas de segurança.

2. Condições Gerais de Fornecimento
O fornecimento de avião rebocador será feito conforme as seguintes exigências e condições:
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•
•
•
•
•
•
•
•

O avião deverá cumprir todas as exigências de documentação e aeronavegabilidade durante todo o período do campeonato.
O piloto deverá se manter com suas habilitações e CCF - Certificado de Capacidade Física
válidas durante todo o período do campeonato.
O avião e piloto devem ser disponibilizados prontos para operações de reboque de planadores em Bebedouro até às 11:00h do dia 12/10/12, e serão liberados para retorno às suas bases após às 14:00h do dia 27/10/12.
Não será disponibilizada hangaragem para o avião, que será mantido estaqueado na área
externa do aeródromo durante a noite ou períodos de inatividade.
Correrão por conta da organização do campeonato as despesas de hospedagem do piloto,
em apartamento duplo de hotel local a ser selecionado pela organização.
Correrão por conta do fornecedor as despesas de alimentação do piloto durante todo o
período do campeonato.
O fornecimento de AV GAS L100 no aeródromo será providenciado pela organização do
campeonato, ao custo de R$ 5,00 / litro.
O fornecimento de óleo lubrificante no aeródromo será providenciado pela organização
do campeonato, ao custo de R$ 32,00 / litro.

3. Condições e Forma de Remuneração
A remuneração pelo serviço será feita conforme os seguintes critérios e condições:
1. Reboque de planador em voo local em Bebedouro
Remuneração correspondente ao valor unitário do reboque, segundo o valor estipulado,
independente de fatores operacionais, tempo de voo e de acionamento e tipo de planador
rebocado.
2. Voo de experiência diário
Remuneração correspondente ao valor unitário do reboque, segundo o valor estipulado,
independente de fatores operacionais, tempo de voo e de acionamento.
3. Voo de resgate aéreo
Voos de resgate aéreo de planadores a partir de outros aeródromos serão remunerados
considerando o valor unitário do reboque a cada 13 km de distância do aeródromo em linha reta (equivale ao valor de um reboque a cada 12 minutos de voo, com velocidade média de 130 km/h).
4. Voos de translado de ida e retorno entre a base do avião e Bebedouro
Voos de translado da base do avião até Bebedouro e de retono para a base serão remunerados considerando o valor unitário do reboque a cada 15 km de distância do aeródromo
de base a Bebedouro (SDBB) em linha reta (equivale ao valor de um reboque a cada 12
minutos de voo, com velocidade média de 150 km/h).
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Quaisquer outros custos que o proponente considere necessários deverão estar incluídos nos
valores de reboque.
4. Forma de Pagamento
O pagamento será feito ao final do evento mediante a apresentação da nota fiscal ou recibo
discriminando os serviços prestados.
5. Apresentação da Proposta
A proposta para prestação dos serviços deverá ser elaborada de acordo com as seguintes
condições:
•
•
•
•
•
•

A proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da entidade, contendo identificação da mesma com logotipo, endereço, CEP, telefone, fax, e-mail.
A proposta deverá ser assinada por representante legal da entidade explicitando seu nome e cargo ocupado.
Relação dos serviços ofertados, conforme item 1. acima.
Deverá explicitar a validade da proposta até o final do campeonato.
Deverá explicitar a condição de pagamento, conforme item 4. acima.
Deverá apresentar de forma clara e inequívoca o valor unitário de reboque ofertado, em
reais, já com a consideração de todas as condições apresentadas acima.

As entidades deverão encaminhar as propostas orçamentárias detalhadas para o e-mail: secretaria@planadores.org.br ou fax: (11) 4112-0190 ou ainda para o endereço: Rua Silva Airosa, nº 120, Conjunto 151, Vila Ribeiro de Barros, São Paulo - SP, CEP 05307-040.
Esta Federação se reserva no direito de confirmar ou não a efetivação da contratação dos serviços elencados, de acordo com sua necessidade ou conveniência.
Após o recebimento e abertura das propostas, o principal critério utilizado para a escolha da
mais vantajosa será o MENOR PREÇO, seguido da credibilidade da entidade, qualidade nos
serviços prestados, além de considerar a validade das propostas, condições de pagamento,
prazo de início, de entrega e garantias.

São Paulo, 20 de Julho de 2012.

Walkiria Zamariolli
Assistente Administrativa
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