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TERMO DE REFERÊNCIA

             TERMO DE REFERÊNCIA N. 016/ 2020 - FUNEBOM

CONTRATAÇÃO DE SEGURO AERONÁUTICO PARA CBMGO.

 

1. DO OBJETO

O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa para a prestação de serviço de
seguro aeronáutico para Aeronaves de Asas Fixas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás –
CBMGO, um avião BEECH BARON 58, prefixo PP-VER e um avião EMBRAER EMB-810D, prefixo PT-
VJH, pelo período de 12 (doze) meses, mediante exigências, especificações e condições estabelecidas abaixo.

2.  JUSTIFICATIVA

O Centro de Operações Aéreas/COA, unidade aérea especializada do Corpo de Bombeiros Militar do Estado
de Goiás opera duas (02) aeronaves de asas fixas, empregadas em operações de resgate aeromédico,
segurança pública, defesa civil, auxílio a grandes operações, transporte de autoridades, transporte de tropa
para locais de difícil acesso, transporte de órgãos e tecidos para transplante, monitoramento ambiental,
treinamento e voos de instrução, voos de manutenção, voos de avaliação prática de pilotagem (cheque e
recheque).

Todas as atividades realizadas são regulamentadas pelo CBA (Código Brasileiro de Aeronáutica), RBAC’s
(Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil) e pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil – Brasil).

Ressalta-se que toda aeronave, independentemente de sua operação ou utilização, deve possuir cobertura do
Seguro de Responsabilidade do Explorador e Transportador Aeronáutico (R.E.T.A.), previsto na Lei n° 7.565,
de 1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica). O seguro com cobertura para “casco” visa resguardar a
reposição ou indenização do bem público, em virtude de um evento danoso indesejado.

Toda a operação aérea e, em especial, as operações de Segurança Pública e/ou Defesa Civil, revestem-se de
um risco gerenciável, mas que não pode ser totalmente eliminado, mesmo com a aplicação zelosa de
programas de prevenção de acidentes aeronáuticos. Somando-se a este fato, há que se considerar o valor da
aeronave em questão e o imensurável valor das vidas envolvidas.

Desta feita, visando o cumprimento da legislação aeronáutica vigente e para resguardar o patrimônio da
administração pública, verifica-se a necessidade de contratação de empresa seguradora no ramo aeronáutico
para seguro garantia de CASCO, incluindo as garantias adicionais de Guerra, Sequestro, Confisco, de
Responsabilidade Civil ao 2º Risco (L.U.C. - Limite Único Combinado) e R.E.T.A, (classes 1, 2, 3, 4 e 5)
para as aeronaves de asas fixas operadas pelo CBMGO.

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS



 

LOTE  ÚNICO

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. QTD. FRANQUIA Valor Médio
Unitário

Valor Médio
Total

01

Prestação de serviço para cobertura de
seguro aeronáutico anual, modalidade
CASCO, para a aeronave EMBRAER,
modelo EMB-810D, (Sêneca III), prefixo
PT-VJH (avião)

Unid. 1 5% R$55.378,67 R$55.378,67

02 

Prestação de serviço para cobertura de
seguro aeronáutico anual, modalidade
RETA, para a aeronave EMBRAER,
modelo EMB-810D, (Sêneca III), prefixo
PT-VJH (avião)

Unid. 1 _ R$ 3.128,00 R$ 3.128,00

03

Prestação de serviço para cobertura de
seguro aeronáutico anual, modalidade
CASCO, para a aeronave Beech, modelo
58 (Baron 58), prefixo PP-VER (avião)

Unid. 1 5% R$ 66.243,67 R$ 66.243,67

04

Prestação de serviço para cobertura de
seguro aeronáutico anual, modalidade
RETA, para a aeronave Beech, modelo 58
(Baron 58), prefixo PP-VER (avião)

 

Unid. 1 _ R$ 3.128,00 R$ 3.128,00

VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO R$ 127.878,34

 

 

3.1. ESPECIFICAÇÃO DAS AERONAVES

Bombeiro 03 – Sêneca III

Fabricante Embraer

Ano de Fabricação 1989

Modelo EMB-810D



Prefixo PT-VJH

Número de Série 810693

Lotação 01 Tripulante e 05 Passageiros

Peso Máximo de Decolagem 2.155 Kg

Certificado de Matrícula 12263

Importância segurada R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)

 

 

 

BARON 58

Fabricante Beech

Ano de Fabricação 1978

Modelo 58

Prefixo PP-VER

Número de Série TH-906

Lotação 01 Tripulante e 05 Passageiros

Peso Máximo de Decolagem 2.449 Kg

Certificado de Matrícula 22665

Importância segurada R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta
mil reais)

FIEL DEPOSITÁRIO - CBMGO

 

 



 

 

4. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA APÓLICE – CLÁUSULAS OBRIGATÓRIAS

            O seguro aeronáutico tem suas normas relacionadas nas condições Gerais e Especiais regulamentadas
pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) ou por resseguradores admitidos ou eventuais
autorizadas pela SUSEP. Todas as normas deverão obedecer ao disposto no Código Brasileiro de
Aeronáutica, Lei N° 7.565, de 19 de dezembro de 1986, em seu capítulo VI, Da Garantia de
Responsabilidade, art. 281, ART. 1°, I, da Circular BACEN N° 2.217, de 24 de agosto de 1992, e legislação
apropriada, além de atender ao disposto no presente projeto.

 

4.1. SEGURO AERONÁUTICO

            A cobertura do seguro deverá abranger as Condições Gerais para Seguros Aeronáuticos acrescido do
Aditivo A (Garantia CASCO), do Aditivo B (Garantia RETA 1, 2, 3, 4 e 5) e demais cláusulas especiais
adicionais contratadas, estipuladas pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados) e pelo IRB (Instituto
de Resseguros do Brasil).

 

4.2. CONDIÇÕES GERAIS DE UTILIZAÇÃO

            De acordo com as normas relacionadas nas condições gerais SUSEP, o seguro das aeronaves visa
protegê-las nas operações especiais de aviação pública conforme conceituação e abrangência
discriminadas no RBAC nº 90 de 12 de abril de 2019 – ANAC.

            O seguro deverá cobrir, ainda, os casos de instrução de pilotos, remoção e resgate aeromédico,
transporte de autoridades, transporte de tropas militares, exibição em desfile cívico e militar, transporte de
combustível por força maior que sobrevenha a necessidade de socorro de vida e/ou aeronave e voos de
manutenção aeronáutica. Os voos de manutenção aeronáutica deverão possuir cobertura do seguro mesmo em
caso de a aeronave estar em condição de permanência no solo.

            Devido à natureza da prestação de serviços de Defesa Civil e do emprego das aeronaves operadas pelo
CBMGO em diversos tipos de missão, poderão realizar pousos e decolagens em pistas homologadas, pistas
não homologadas, aeródromos com operação cancelada e locais não preparados, sempre respeitando os
padrões de pousos e decolagens estabelecidos pelos fabricantes das aeronaves, devendo o licitante levar tal
informação em conta. Para operação em locais não homologados, serão observados os limites operacionais
dos equipamentos, previstos nos manuais dos fabricantes e nos envelopes das aeronaves, observando ainda a
possibilidade de realização de voo abaixo de 1.000 ft AGL desde que no atendimento a missões e em
conformidade com RBAC n. 90 de 12 de abril de 2019.

            A exigência de experiência para o Piloto em Comando será de 500 horas totais em aeronaves de asas
fixas, sendo no mínimo 200 horas na classe da aeronave.

            O piloto em comando poderá ter experiência reduzida em relação à experiência mínima, desde que
esteja presente na aeronave, em função de instrutor com duplo-comando completo e operante, um instrutor de
voo que detenha a experiência exigida;

            A experiência em “horas totais” se refere a comando, duplo comando e instrução, somando-se voos
em aeronave classe ou tipo;

            Os pilotos com experiência inferior a 500 horas totais estarão como pilotos em DUPLO COMANDO
ou PILOTO EM INSTRUÇÃO (desde que esteja acompanhado de um instrutor de voo).

 



4.3.  ADITIVO A - GARANTIA DE CASCO

Perda ou avaria da aeronave, incluindo:

Cobertura;
Prejuízos não indenizáveis;
Reposição (opções de indenização ao segurado), tais como:

- Mandar reparar os danos em caso de perda parcial;

- Substituir a aeronave por outra equivalente em caso de perda total.

No caso de reposição caberá à seguradora a escolha de um dos critérios de indenização apresentado. Caso a
opção feita seja pela substituição ou reparação da aeronave, a seguradora na impossibilidade de tal reparação
ou substituição indenizará o respectivo valor em moeda corrente:

Reajustamento do valor ajustado;
Franquias (conforme fixadas no Item4.9);
Acrescido das seguintes cláusulas adicionais, que passam a ser obrigatórias:

Cláusula 4 – Cobertura Adicional para transportes como Carga de Explosivos e/ou inflamáveis;

Cláusula 5 – Cobertura Adicional para ventos de Velocidade igual ou superior a 60 nós;

Cláusula 6 – Reintegração Automática;

Cláusula 7 – Extensão de perímetro de seguro;

Cláusula 13 – Fracionamento de prêmio;

Cláusula 28 – Responsabilidade civil a 2º risco – LUC;

Cláusula 34 – Exclusão interpretação de datas por equipamentos eletrônicos;

Cláusula 36 – Exclusão de ruídos, poluição e outros riscos;

Cláusula 37 – Exclusão de riscos nucleares;

Cláusula 48 – Exclusão de asbestos;

Cláusula 49 – Exclusão de indústrias, infiltração, poluição e contaminação.

Cláusulas 23, 24, 25 (guerra, sequestro e confisco), EXCLUINDO O CONFISCO PELO PAÍS DE
REGISTRO DA AERONAVE.

4.4.  ADITIVO B

            GARANTIA DE RESPONSABILIDADE DO EXPLORADOR OU TRANSPORTE AÉREO -
R.E.T.A, incluindo:

a. Reembolso ao segurado em caso de acidentes envolvendo passageiros, tripulantes e pessoas no solo, na
ocorrência de morte, invalidez permanente, incapacidade temporário e assistência médica e despesas
complementares;

b. Reembolso ao segurado em caso de perda, dano ou avaria da bagagem e objetos que os passageiros
e/ou tripulantes conservem sob sua guarda;

c. Reembolso ao segurado em relação a danos causados a bens de terceiros que estejam no solo;
d. Reembolso ao segurado por danos ou colisão em outras aeronaves.

 

4.5.  COBERTURA DE RESPONSABILIDADE CIVIL A 2º RISCO DA GARANTIA R.E.T.A.



A fim de complementar o seguro de garantia RETA, acima descrita, a seguradora deverá cobrir a importância
de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), que representa o limite máximo de indenização por acidente e
sequencias de acidentes, sendo limite único combinado (LUC) para as classes 1/2/3/4, acrescido das seguintes
cláusulas especiais:

28 - Responsabilidade Civil 2° Risco;
AV-52 - Extended Coverage Endorsement.

 

4.6.  REAJUSTAMENTO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA

            Nem o prêmio nem as Importâncias Seguradas - IS serão reajustadas ao longo do transcurso dos 12
meses do contrato, a não ser por aditivo contratual em razão de variação cambial que interfira
significativamente no valor.

4.7.  SUBSÍDIOS COMPLEMENTARES PARA CÁLCULO DO PRÊMIO

            Os quadros abaixo informam as especificações técnicas das aeronaves e os respectivos valores das
importâncias a segurar.

            As franquias a serem utilizadas no cálculo do prêmio das aeronaves são descritas conforme abaixo,
ficando a Seguradora encarregada de assumir os riscos com ou sem a intervenção do IRB, de acordo com
suas condições e de acordo com os critérios fixados pelo IRB e com base nos seguintes dados:

4.7.1.  OFICINA DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES:

            A manutenção das aeronaves está sendo realizada na CMA – Centro Oeste Manutenção Aeronáutica
(CHE 0811-61/ANAC), oficina homologada pela ANAC.

4.7.2.  HORAS VOADAS

4.7.2.1 Embraer PA34 (Sêneca III) – PT-VJH

DISCRIMINAÇÃO TOTAL DE HORAS

Horas total de célula 8893,9

Horas totais de motor 5342,3

Previsão de utilização em 12 meses 250

4.7.2.2 Beech 58 (Baron 58) – PP-VER

DISCRIMINAÇÃO TOTAL DE HORAS

Horas total de célula  

Horas totais de motor  

Previsão de utilização em 12 meses  



 

4.8. PRAZO DE VIGÊNCIA DA APÓLICE E CONTRATO

            O Período de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, e
eficácia a partir da publicação no Diário Oficial do Estado, prorrogável por igual período, por solicitação da
CONTRATANTE, desde que devidamente justificada a necessidade;

4.9. FRANQUIAS (ADITIVO A):

FRANQUIA: 5% (cinco por cento) para todo e qualquer sinistro, inclusive em caso de perda total.

4.10. EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS DOS OPERADORES/PILOTOS:

            A experiência profissional dos pilotos que irão pilotar a aeronave descrita neste termo de referência
está contida no seguinte anexo:

            ANEXO A - Relação de pilotos e experiência profissional do Corpo de Bombeiros Militar.

4.11. VALOR TOTAL A SER SEGURADO: R$ 1.350.000,00 (um milhão trezentos e cinquenta mil
reais). Valor total das 02 (duas) aeronaves.

            No preço acima estão incluídos todos os custos de personalização e homologação dos equipamentos
opcionais e de rádio Nav/Com.

4.12. LOCAL DE HANGARAGEM

            Hangar do Centro de Operações Aéreas no Aeroporto Santa Genoveva (SBGO).

5. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5. O valor da cobertura do seguro aeronáutico varia de acordo com a aeronave segurada e a modalidade
(R.E.T.A. e CASCO), conforme os quadros de caracterização do objeto solicitados pela contratante e
fornecido pela contratada.

5. A empresa contratada deverá prestar os serviços de seguro aeronáutico, conforme solicitação da
contratante, num prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a contar da solicitação formal, apresentando ao
contratante o respectivo certificado de cobertura securitária que deverá ser substituído pela apólice.

5. O faturamento dos serviços prestados deverá ocorrer em, no máximo, 30 (trinta) dias após a realização
do respectivo serviço.

5. Após o pagamento do prêmio de seguro, a contratada terá um prazo de até 20 (vinte) dias úteis para a
emissão e entrega física da apólice.

5. A entrega da apólice deverá ocorrer em horário comercial, mediante solicitação do contratante,
respeitado o prazo acima.

5. Serão realizadas 02 (duas) coberturas de seguros aeronáuticos na modalidade CASCO e R.E.T.A. para
as aeronaves: BEECH BARON 58, prefixo PP-VER e EMBRAER EMB-810D, prefixo PT-VJH,
utilizadas pelo CBMGO, estando as aeronaves avaliadas no valor total de R$ 1.350.000,00 (um milhão
trezentos e cinquenta mil reais). As empresas participantes do certame deverão efetuar lances
referentes ao Quadro 01, considerando o valor total do LOTE ÚNICO.

5. A CONTRATADA deverá apresentar proposta preenchendo o QUADRO 01 com os valores individuais
das apólices de R.E.T.A. e de CASCO para cada aeronave, e apresentando o custo anual total dos
seguros, considerando guerra e limite único de combinado (LUC) das aeronaves.

5. Será considerada vencedora do certame a empresa que oferecer o menor lance no lote único.
5. As apólices das aeronaves seguradas deverão conter os seguintes dados: o nome do fabricante, o

modelo da aeronave, o prefixo da aeronave, seu número de série e os valores segurados.
5. A empresa participante do certame deverá comprovar mediante certidão, atestado ou declaração

emitida pela Superintendência de Seguros Privados –SUSEP, comprovando sua regularidade perante
aquele órgão.



5. A empresa participante do certame deverá comprovar mediante certidão, atestado ou declaração
atualizada emitida pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, que possui limite técnico, para
o Ramo Aeronáutico, de no mínimo R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

 

6. DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da data de liquidação da(s) Nota(s)
Fiscal(ais) faturada(s).

6.2. O pagamento da(s) Nota(s) Fiscal(ais) fica condicionado ao cumprimento dos critérios de recebimento
previstos no Edital.

6.3. O pagamento será efetivado por meio de crédito em conta corrente do favorecido, exclusivamente, em
Instituição Bancária contratada para centralizar a movimentação financeira do Poder Executivo Estadual
(Caixa Econômica Federal), em atenção ao disposto no art. 4º da Lei estadual n. 18.364, de 10 de janeiro de
2014.

 

7 - DO ESTORNO DO PRÊMIO À CONTRATANTE POR PARALISAÇÃO DA AERONAVE E DA
COBERTURA CASCO LIMITADA À PERMANÊNCIA NO SOLO.

7.1 – A permanência das aeronaves no solo para revisão, reconversão, reparos, ou por qualquer outro motivo
antes do início do contrato dará direito à CONTRATANTE a uma devolução de proporcional de prêmio
conforme item 7.5. Não estará previsto GRO para aeronaves que estejam operando a partir da vigência do
contrato;

7..2 – A CONTRATANTE deverá comunicar previamente a aplicação desta condição à CONTRATADA no
início do contrato;

7..3 - A CONTRATANTE deverá comunicar previamente o retorno à operação da aeronave à
CONTRATADA com, no mínimo, 72 (setenta e duas) horas de antecedência, considerando-se, contudo, a
data do primeiro voo de experiência para o retorno da cobertura completa;

7..4 – A CONTRATADA deverá manter cobertura para os riscos envolvidos na permanência da aeronave em
solo (SEGURO GRO – “GROUND RISKS ONLY”), limitada aos danos sofridos pela(s) aeronave(s)
segurada(s), quando:

a) Estacionada em local permitido, devidamente hangarada ou esteiada;

b) Em serviço de manutenção, inclusive em testes de motores em terra; e

c) Em remoção de um lugar para o outro no mesmo aeródromo, sem que estejam sendo utilizados seus
próprios meios de propulsão e sendo rebocada por veículo adequado para este fim.

7.5 – No período da manutenção da cobertura para riscos no solo (GRO) será devido o prêmio com desconto
de 60% relativo ao seu valor total;

7.6 – Em qualquer dos casos acima, será calculado o valor “pro-rata-temporis” da diferença entre a taxa da
cobertura casco e a de permanência  no solo (sem cobertura ou com cobertura “GROUND RISKS ONLY”)
devendo o montante resultante ser devolvido à CONTRATANTE;

7.7 – A devolução de que trata o item anterior será creditada na conta vinculada ao contratante. 

 

8. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA



8.1. Este Termo foi elaborado pelo Major QOC 02.261 Clayton Fernando de Araújo Resende, dúvidas
deverão ser tratadas pelo telefone (62) 3201-6387/ 6386 ou (62) 3201-2321.

                                                                                                              

 

                                                                                                               Goiânia, 08 de outubro de 2020.

 

 

 

Kelves Gonçalves-1° TEN QOC BM

Chefe do Departamento de Especificações e Orçamentos – DECOR

NO IMPEDIMENTO

Leandro Leonardo Silva 

Auxiliar do Departamento de Especificações  - Decor 

 

 

ANEXO A

RELAÇÃO DE PILOTOS E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL COA/CBMGO

(ATÉ JANEIRO DE 2020)

 

TABELA 1 - PILOTOS DO CBMGO

POSTO/GRAD NOME CAT. ANAC

TC  QOC RG 1.409 ALTIERI ARAUJO DE OLIVEIRA PCA/MLTE/IFR/INVA 15052-0

MAJ QOC RG 2.261 CLAYTON FERNANDO DE ARAUJO
RESENDE PCA/MLTE/IFR 14355-5

MAJ QOC RG 2.262 DAVID AUGUSTO LEÃO GUIMARÃES PCA/MNTE/IFR 20050-1

MAJ QOC RG 2.271 TIAGO RODRIGUES RIBEIRO PCA/MNTE/IFR 20078-5

MAJ QOC RG 2.312 EDUARDO CAMPOS CARDOSO PCA/MLTE/IFR 20449-0

CAP QOC RG 2.772 ÍTALO FERREIRA SILVA PPA 31994-3



1º TEN QOC RG
3.249

IGOR EDUARDO CORDEIRO DE
MOURA

PPA 21989-3

1º TEN QOC RG
2.660 DÉRIKI SULLIVAN CASTRO PPA 28436-0

1º TEN QOC RG
3.839 ADRIEL ALVES DE SOUZA PPA 32189-1

 

 

TABELA 2 – EXPERIENCIA DOS PILOTOS DO CBMGO – HORAS DE VOO

POSTO/GRAD NOME MNTE MLTE TOTAL

TC  QOC RG 1.409 ALTIERI ARAUJO DE OLIVEIRA 600 1800 2400

MAJ QOC RG 2.261 CLAYTON FERNANDO A. RESENDE 450 550 1000

MAJ QOC RG 2.262 DAVID AUGUSTO LEÃO GUIMARÃES 200 150 350

MAJ QOC RG 2.271 TIAGO RODRIGUES RIBEIRO 200 150 350

MAJ QOC RG 2.312 EDUARDO CAMPOS CARDOSO 250 350 600

CAP QOC RG 2.772 ÍTALO FERREIRA SILVA 50 50 100

1º TEN QOC RG 3.249 IGOR EDUARDO CORDEIRO DE
MOURA 50 50 100

1º TEN QOC RG 2.660 DÉRIKI SULLIVAN CASTRO 50 50 100

1º TEN QOC RG 3.839 ADRIEL ALVES DE SOUZA 50 50 100

 

1 - Os pilotos comandantes dos modelos PA34 e BE58 serão os acima descritos com mais de 500 horas
de voo e 50 horas na classe.

2 - Os PCA que tiverem uma carga horária menor ou os PPA serão copilotos. As aeronaves de asas
fixas serão tripuladas com piloto e copiloto (DUPLO COMANDO), em TODAS AS OPERAÇÕES.

4 - Existe no Centro de Operações Aéreas – COA o PROGRAMA DE TREINAMENTO
OPERACIONAL – PTO que estabelece o rito de treinamento e as condições para a manutenção da



proficiência dos pilotos visando revalidação das habilitações iniciais e revalidações, buscando aumentar
o nível de segurança e padronização operacional.

 

TABELA 3 – PILOTOS DO CBMGO COM CURSO DE CRM

POSTO/GRAD NOME LICENÇA ANAC

MAJ  QOC RG 1.409 ALTIERI ARAUJO DE OLIVEIRA PC/MLTE/IFR/INVA 15052-0

MAJ QOC RG 2.261 CLAYTON FERNANDO A. RESENDE PC/MLTE/IFR 14355-5

MAJ QOC RG 2.262 DAVID AUGUSTO LEÃO
GUIMARÃES PC/MNTE/IFR 20050-1

MAJ QOC RG 2.271 TIAGO RODRIGUES RIBEIRO PC/MNTE/IFR 20078-5

MAJ QOC RG 2.312 EDUARDO CAMPOS CARDOSO PC/MNTE/IFR 20449-0

CAP QOC RG 2.772 ÍTALO FERREIRA SILVA PPA 31994-3

1º TEN QOC RG 3.249 IGOR EDUARDO CORDEIRO DE
MOURA PPA 21989-3

1º TEN QOC RG 2.660 DÉRIKI SULLIVAN CASTRO PPA 28436-0

1º TEN QOC RG 3.839 ADRIEL ALVES DE SOUZA PPA 32189-1

CRM – Corporate Resource Management – Gerenciamento dos Recursos de Equipes. (Último curso
realizado em outubro de 2019)

 

TABELA 4 – MECÂNICO

 POSTO/GRAD NOME LICENÇA ANAC

TEN QOC RG 1.151 ALAN BARBOSA Mecânico – célula, GMP e AVI 11914-2

 

TABELA 5 – AUXILIARES DE MANUTENÇÃO

 Posto/Lotação Nome



1°SGT QPC RG 01.659 OZIEL LÍRIO DE SOUZA

3º SGT QPC RG 01.809 ANDERSON ANDRADE

3º SGT QPC RG 02.061 LUCAS MADALENO RODRIGUES

CB QPC RG: 3088 MARCO ANTÔNIO VIEIRA DE SOUZA

 

 

 

 

 

IGOR Aparecido Alves – Maj QOC

Comandante da COA / CBMGO

Responsável pelo Anexo A

Documento assinado eletronicamente por KELVES GONCALVES, Chefe, em 15/10/2020, às 08:47,
conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000015815759 e o código CRC 42721C4E.

 
COMANDO DE APOIO LOGÍSTICO 

AVENIDA CONSOLACAO - Bairro CIDADE JARDIM - CEP 74885-100 - GOIANIA - GO - 
(62)3201-6373

 

Referência: Processo nº 202000011002686 SEI 000015815759

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000015815759&crc=42721C4E

