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 1. OBJETO

O  presente  Termo  de  Referência  define  os  requisitos  mínimos  exigidos  para  a
execução  dos  serviços  técnicos  especializados  de  controle  da  avifauna,  com  a
utilização de falcões treinados para controlar a presença de aves, através da Técnica
de Falcoaria,  visando reduzir  a incidência de colisões entre aves e aeronaves no
Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre/RS.

Este serviço deverá abranger todas as atividades e áreas, em conformidade com este
Termo de Referência, que estejam dentro dos limites do Sítio Aeroportuário. 

 2. HISTÓRICO E CONCEITUAÇÃO

Os  aeroportos  são  sistemas  humanos  inseridos  originariamente  em  ambientes
naturais que vão sofrendo alterações de acordo com as exigências sócio-econômicas
de sua contemporaneidade.

Mesmo apresentando modificações antrópicas, estes ambientes oferecem ambientes
propícios à vida silvestre. Características de campo (grandes porções de gramados)
em torno das pistas de rolagem, pouso e decolagem, relictos de vegetação e amplos
sistemas  de  drenagem  oferecem  habitats  apropriados  para  a  dessedentação,
alimentação, descanso e reprodução.

Dependendo da região onde está instalado o aeroporto, há maior ou menor riqueza e
abundância faunística. Uma maior abundância de fauna num aeroporto traduz-se em
maior risco de colisão para a segurança de vôo.

O  Aeroporto  Internacional  Salgado  Filho  está  localizado  no  Rio  Grande  do  Sul,
Estado que tem listadas 624 espécies de aves1. O SBPA tem levantadas 70 espécies
de aves, 6 espécies de mamíferos, além da presença de outros grupos em menor
representação como anfíbios e répteis. 

Conforme  os  últimos  estudos  ornitológicos  e  os  dados  estatísticos  envolvendo
incidentes entre aves e aeronaves, as espécies que mais oferecem risco de colisão
no  SBPA são:  Quero-quero  (Vanellus  chilensis),  Garça-vaqueira  (Bubulcus  ibis),
Maçarico-de-cara-pelada  (Phimosus  infuscastus),  Maçarico-preto  (Plegadis  chihi),
Savacu (Nycticorax nycticorax),  Marreca-de-pé-vermelho (Amazonetta brasiliensis),
além daquelas que não residem no sítio, mas efetuam deslocamentos diários como
as Gaivotas (Larus dominicanus e L. maculipennis).

1 Bencke, G.A. Lista de Referência das Aves do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: FZB, 2001.
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Com relação aos mamíferos, as espécies de maior importância são a preá (Cavia
magna) e o ratão-do-banhado (Myocastor coypus), potencialmente sujeitas a manejo.

Como estratégia  pró-ativa  à  normalização das  não-conformidades relacionadas à
fauna,  em  especial  à  avifauna,  muitos  aeroportos  têm  utilizado  a  Técnica  da
Falcoaria  como método  de  manejo  de  aves  nas  zonas  de  risco  em seus  sítios,
proporcionando maior segurança durante as operações de pouso e decolagem das
aeronaves.

 3. OBJETIVO

Com o propósito de avaliar esta alternativa, a INFRAERO, por meio da SRPA e com
apoio da DEME, propõe este Termo de Referência, que tem como objetivo servir de
instrumento  orientativo  para  contratação  de  empresa  especializada  no  uso  de
falcões  treinados  para  controle  de  populações  de  aves,  como  Projeto  Piloto  no
Aeroporto Internacional Salgado Filho. Caso esta alternativa se mostre vantajosa e
eficaz, a mesma poderá ser utilizada em continuidade e em outros aeroportos da
Rede INFRAERO. 

 4. GLOSSÁRIO

São usadas neste documento as seguintes convenções e abreviaturas:

� COA – Centro de Operações Aeroportuárias da INFRAERO;
� CONTRATADA –  pessoa  jurídica  contratada  para  a  execução  dos  serviços

técnicos especializados objeto deste Termo de Referência;
� DEME – Superintendência de Meio Ambiente e Energia da INFRAERO Sede;
� FISCALIZAÇÃO –  atividade exercida  de  modo sistemático  pela  INFRAERO,

através  de  pessoa  ou  grupo  de  pessoas  especialmente  designadas,  com o
objetivo de verificação do cumprimento das disposições contratuais, por parte
da CONTRATADA, em todos os seus aspectos;

� INFRAERO – Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária, contratante
dos serviços;

� MBPA – Coordenação de Meio Ambiente da SRPA;
� SBPA – Aeroporto Internacional Salgado Filho;
� SRPA – Superintendência Regional do Sul;
� TWR – Tower (Torre de Controle).
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 5. GENERALIDADES

A CONTRATADA  deverá  apresentar  registro  junto  ao  Órgão  competente  e  será
responsável pela execução de todos os serviços técnicos discriminados neste Termo
de Referência e na Planilha de Preços constantes no Edital de Convocação, assim
como  aqueles  não  discriminados,  mas  necessários  à  perfeita  conclusão  dos
serviços, considerando as boas técnicas de execução e a própria necessidade do
objeto contratado.

Assim,  se  para  a  perfeita  execução  do  serviço  em  determinado  local  forem
necessárias  avaliações  e  estudos  complementares  em  áreas  do  entorno,
inicialmente  não  contempladas,  os  mesmos  deverão  estar  incluídos  nos  preços
ofertados pela licitante.

A CONTRATADA será responsável, ainda, por:

� Mobilizar  e  desmobilizar  mão-de-obra  e  equipamentos  para  execução  dos
serviços;

� Realizar,  com  o  emprego  de  mão-de-obra  apropriada,  fornecendo  material
adequado  e  utilizando  os  equipamentos  mais  indicados,  todos  os  serviços
técnicos  profissionais  especializados  listados  na  Planilha  de  Preços  e,  em
conformidade com as especificações presentes na documentação do Edital;

� Construir, caso haja necessidade, instalações adequadas ao desenvolvimento
de suas atividades;

� É  de  responsabilidade  da  CONTRATADA o  rigoroso  exame  das  condições
locais  de trabalho,  no caso dos  serviços  de  campo,  para estimar  eventuais
custos adicionais, os quais deverão ser considerados nos seus preços;

� Pela guarda e integridade física dos animais utilizados nos serviços, bem como
a responsabilidade em caso de acidente ou óbito dos mesmos.

A execução  dos  serviços  deverá  estar  de  acordo  com as  últimas  revisões  das
normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e outras fontes de
referência atualizadas, inerentes aos serviços em apreço.

 6. ESCOPO DOS SERVIÇOS

 6.1. Especificação Técnica

A CONTRATADA deverá elaborar o Plano de Trabalho, visando estabelecer o Projeto
Piloto para Técnica de Falcoaria no SBPA, baseando-se na Estratégia  de Ação –
subitem 6.1.1,  com o  detalhamento  das  etapas  do  trabalho,  os  orçamentos  e  os
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cronogramas físico-financeiros das ações e atividades a serem executadas.

6.1.1. Da Estratégia de Ação

Os  trabalhos  deverão  ser  desenvolvidos  em  cinco  etapas  distintas  (Quadro  01),
distribuídas conforme cronograma físico (Quadro 02).

Quadro 01 – Descrição das atividades a serem desenvolvidas em cada uma das
                      etapas.

Etapa Descrição

1 Caracterização da Área, Instalação e Ambientação dos Falcões à Rotina
Aeroportuária

2 Treinamento Inicial – Vôo de Ida e Retorno ao Punho

3 Treinamento Intermediário – Vôo de Caça à Isca Artificial

4 Treinamento Avançado – Vôo Sobre as Áreas Infestadas e
Perseguições Diretas Sobre as Espécies-problema

5 Manutenção do Sítio
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Quadro 02 – Cronograma físico para atividades de falcoaria no SBPA.

Cronograma Físico

ETAPA

MÊS

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

1 X X X X X X X X X X X X

2 X X X X X X X X X X X

3 X X X X X X X X X X

4 X X X X X X X X X

5 X X X X X X

Etapa 01 -  CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA, INSTALAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DOS
FALCÕES À ROTINA AEROPORTUÁRIA

a) Caracterização da Área:

� Diagnóstico Faunístico:

Deverá  caracterizar  as  espécies  da  fauna  associada  ao  risco  de  colisão  com
aeronaves  dando  o  panorama ambiental  do  sítio  aeroportuário  durante  o  período
vigente do Contrato.

O diagnóstico deverá ser realizado por meio  de levantamentos bibliográficos e de
campo. Os levantamentos de campo devem ser  dar  através de acompanhamento
metódico  da  composição  faunística  e  da  dinâmica  populacional  das  principais
espécies de aves e mamíferos que freqüentam/habitam o aeroporto ao longo do ano,
sobretudo  das  aves  envolvidas  em  colisões  com  aeronaves.  Censos,  estudos
comportamentais e dos fatores atrativos da fauna deverão ser avaliados.

Deverão ser indicadas as espécies-alvo para o uso dos falcões  e as áreas do sítio
onde ocorrerem o maior de esforço de trabalho (em horas).
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� Análise das Colisões:

Análise  estatística  dos  registros  disponíveis  de  colisões  com  aeronaves,
estabelecendo: colisões versus ano, colisões versus mês, colisões versus período do
dia,  colisões versus fase do vôo,  utilizando os registros disponíveis  no Aeroporto.
Durante a realização dos serviços, o diagnóstico deverá considerar as colisões que
ocorrerem,  buscando identificar  a  espécie  colidida e o  procedimento da aeronave
(pouso,  decolagem,  rolamento,  etc.)  quando da  colisão.  Estes  dados  deverão ser
atualizados mensalmente e comparados de modo a determinar o índice de eficácia da
metodologia utilizada.

b) Instalação e Ambientação dos Falcões à Rotina Aeroportuária:

Deverá ser considerada a área atual do Sítio Aeroportuário como local para execução
do trabalho de controle da avifauna pela falcoaria. A instalação para acomodação dos
falcões, no período de repouso dos mesmos, será localizada e/ou disponibilizada área
próximo ao hangar de manutenção da INFRAERO. Registre-se,  que os recintos e
viveiros para este fim serão de responsabilidade da CONTRATADA.

Nesta fase os falcões devem iniciar o processo de ambientação ao Sítio e, com o
ruído provocado pela movimentação de aeronaves.

Etapa 02 – TREINAMENTO INICIAL: VÔO DE IDA E RETORNO AO PUNHO

Nesta fase do treinamento espera-se que os falcões comecem a se acostumar a
atender ao chamado e voar até o punho do seu treinador.

Estes  vôos  poderão  ser  realizados  em  áreas  remotas  e,  paulatinamente,  com
aproximações das pistas de pouso/decolagem e taxiways.  

Nesta fase serão realizados quatro vôos diários por falcão em treinamento, em horário
que não incida com trânsito de aeronaves nas pistas.

Etapa 03 – TREINAMENTO INTERMEDIÁRIO: VÔO DE CAÇA À ISCA ARTIFICIAL

O Treinamento Intermediário é a fase em que os falcões serão treinados para atacar
uma  determinada  espécie-problema  ou,  várias  espécies  conforme  o  objetivo  do
treinamento. O vôo de caça à isca artificial,  também conhecido entre os falcoeiros
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como “Lure-Fly”, tem como finalidade introduzir o falcão à caça sempre vinculado ao
seu treinador que estará manejando a isca falsa. 

Estes vôos poderão ser realizados na pista de pouso/decolagem, taxiways e em áreas
onde ocorram pequenas concentrações  de  aves-problema.  Nesta  fase  devem ser
realizados dois vôos diários por falcão, em horário que não incida com o trânsito das
aeronaves nas pistas.

Etapa 04 – TREINAMENTO AVANÇADO: VÔO SOBRE AS ÁREAS INFESTADAS E
PERSEGUIÇÕES DIRETAS SOBRE AS ESPÉCIES-PROBLEMA

Nesta fase os falcões já deverão estar com condicionamento físico e, atendendo bem
aos  comandos  do  treinador,  desta  forma  poderão  ser  inseridos  em  áreas  onde
ocorram maiores concentrações de espécies-problema.

Quando da investida do falcão, caso não consiga resultado deverá ser chamado pelo
treinador para uma nova tentativa em outro horário. A duração destes vôos deverá ser
de um ou dois minutos para que não interfiram nas atividades aeroportuárias.

Estes vôos poderão ser realizados na pista de pouso e decolagem e em áreas onde
ocorra o maior numero de aves. Nesta fase serão realizados dois vôos diários por
falcão, em horário que não incida com o trânsito das aeronaves nas pistas.

Etapa 05 – MANUTENÇÃO DO SÍTIO 

A manutenção do Sítio Aeroportuário será realizada após o término da fase quatro,
em  pontos  onde  ocorra  uma  eventual  presença  ou  aproximação  de  espécimes
isolados.

Assim que for constatada a presença das aves nestes locais, serão levados um ou
mais falcões para espantar as mesmas.

Para esta manutenção serão montados pontos de observação para o monitoramento
da avifauna.

Nesta etapa os vôos poderão ser realizados em qualquer ponto do Sitio. Nesta fase
será realizado um vôo diário por falcão, em horário que não incida com o trânsito das
aeronaves nas pistas.

� A permanência dos falcões no sítio e suas atividades em vôo durante todas as
etapas de trabalho devem ter anuência e ciência do COA e da TWR.
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6.1.2. Das Aves de Rapina a Serem Utilizadas

A INFRAERO exigirá que as aves de rapina empregadas neste serviço deverão ser
preferencialmente  nascidas  e  reproduzidas  em cativeiro,  devidamente  autorizadas
pelo IBAMA. Os criadouros dos quais forem provenientes as aves também deverão
estar devidamente registrados no IBAMA.

De acordo com as espécies-problema, até então, identificadas no SBPA indica-se que
as espécies de falcões a serem utilizadas são: o Falcão-peregrino (Falco peregrinus)
e Falcão-de-coleira (Falco femoralis).

Em  função  do  porte,  características  de  caça,  precedentes  de  uso  em  outros
Aeroportos,  o Falcão-peregrino deve  ser  considerado como espécie recomendada
para a realização deste serviço.

Outras espécies poderão ser utilizadas para o serviço,  mediante análise técnica e
aprovação pela equipe de FISCALIZAÇÃO.

O número mínimo de animais exigido para a realização dos trabalhos é de quatro
indivíduos, sendo que todos os animais em serviço devem ser monitorados através
de equipamentos  de rádio-telemetria  para  garantir  a  segurança  aeroportuária  e  a
localização rápida e precisa das aves em uso.

6.1.3. Da Captura das Espécies-problema

Os falcões deverão ser manejados pelo falcoeiro, de tal forma que apenas espantem
as aves. Em casos de captura, os espécimes  deverão ser identificados e verificadas
as suas condições físicas: se vivos, devem ser tratados, translocados ou sacrificados,
conforme  orientação/parecer  do  IBAMA;  se  mortos,  armazenados  em  freezer  e
doados a entidades de ensino/pesquisa como museus,  laboratórios ou centros de
pesquisas.

Caso as aves capturadas necessitem de atendimento veterinário,  este deverá ser
efetuado por  profissional  devidamente habilitado e,  os custos  e  responsabilidades
decorrentes ficam por conta da CONTRATADA.

Os profissionais que estiverem direta ou indiretamente envolvidos com as atividades
deverão orientar e estabelecer os procedimentos para retirada de carcaças de aves
colididas, bem como daqueles animais (aves) presentes em áreas operacionais que
ofereçam risco à aviação. No que se refere ao recolhimento de aves e/ou carcaças,
deverão ser  seguidas medidas  preventivas  quanto  ao risco associado à  Influenza
Aviaria (gripe aviária), utilizando, impreterivelmente, os EPIs necessários.

11/26



              
  Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
           Aeroporto Internacional Salgado Filho 

            Coordenação de Meio Ambiente

A captura, recolhimento e destinação final das carcaças serão de responsabilidade da
CONTRATADA, respeitando os procedimentos legais (autorização de transporte junto
ao IBAMA, manifestação de aceite das entidades que receberão o material zoológico,
etc.) e, seus custos deverão estar previstos na planilha de preços a ser apresentada.

 6.2. Outras Atribuições e Condições

Durante a execução dos serviços, deverá ser prestado à INFRAERO suporte técnico
para respostas de questionamentos de órgãos, instituições e outros que venham a ser
formulados  pelas  Superintendências  dos  Aeroportos,  pelas  Superintendências
Regionais  do IBAMA ou por demais órgãos ambientais.  O responsável  técnico do
projeto deverá acompanhar os representantes da INFRAERO às reuniões externas,
que tenham como objetivo questionamentos a cerca do perigo aviário no Aeroporto.

Todos  os  dados  coligidos  durante  o  período  de  execução  dos  serviços  são  de
propriedade da INFRAERO, não podendo ser divulgados sem a sua devida anuência.

Com  relação  ao  andamento  e  resultados  dos  trabalhos  desenvolvidos,  a
CONTRATADA somente  poderá  se  manifestar  à  Imprensa  ou  quaisquer  outros
veículos de comunicação mediante solicitação/autorização da INFRAERO.

 7. PLANO DE TRABALHO 

• Em até cinco dias úteis depois de celebrado o contrato, a CONTRATADA deverá
apresentar,  para análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO, o Plano de Trabalho
definitivo  para  os  diversos  serviços,  relacionando  os  documentos  pelo  título  e
código de identificação;

• Para a execução dos  serviços em campo, a CONTRATADA deverá elaborar e
aprovar,  junto  à  FISCALIZAÇÃO,  o  detalhamento  das  atividades  a  serem
executadas,  consecutivamente,  traçando  para  tanto  o  Plano  de  Trabalho  com
horários adequados em relação às demais atividades desenvolvidas no Aeroporto
e, em consonância com o regime de trabalho descrito no item 8 deste documento,
inclusive  observando  as  questões  de  segurança,  acessos  às  áreas  restritas,
movimentação de equipamentos, materiais, pessoal, etc.;

• Ao longo da execução, o Plano de Trabalho deverá ser revisto e atualizado, por
iniciativa da CONTRATADA ou solicitação da FISCALIZAÇÃO, de forma a permitir
a melhor realização dos serviços e embasar o correto cálculo das medições, sem,
no entanto, prejudicar a finalização dos serviços no prazo previsto.
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 8. REGIME DE TRABALHO

• O horário de trabalho compreenderá o horário comercial, de segunda à sexta-feira,
perfazendo um total de oito horas diárias. Cabe salientar, que as operações com
os  falcões  no  Sítio  Aeroportuário,  durante  este  expediente  de  trabalho,
obrigatoriamente  ocorrerão  somente  nas  “janelas”  de  vôos e,  rigorosamente
coordenadas com a TWR do Aeroporto e ainda, com as Gerências Regionais de
Operações, Navegação Aérea e Segurança; 

• Necessidades especiais de horários deverão ser apresentadas à FISCALIZAÇÃO.

 9. INSTALAÇÕES E ORGANIZAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO

• Caberá  à  CONTRATADA  a  responsabilidade  pela  instalação,  operação,
manutenção  e  limpeza  das  dependências  utilizadas  para  desenvolvimento  dos
serviços, bem como a segurança patrimonial dessa instalação; 

• As  instalações  da  CONTRATADA deverão  ser  indicadas  pela  FISCALIZAÇÃO.
Neste caso a INFRAERO disponibilizará, para atividades de escritório, sala no 2º
pavimento do TPS.2, medindo, aproximadamente, 2,84m x 3,25m (9,23 m²);

• A CONTRATADA deverá considerar que o prazo de instalação estará incluído no
prazo total do Contrato;

• A CONTRATADA será responsável pela organização e boa ordem dos trabalhos.
Estará  obrigada  a  observar  todas  as  prescrições  da  FISCALIZAÇÃO  neste
sentido;

• A  CONTRATADA  é  inteiramente  responsável  pelos  serviços  médicos,
assistenciais,  seguros,  indenizações  e  demais  obrigações  decorrentes  da
legislação vigente,  devidos aos seus colaboradores eventualmente  acidentados
durante a execução dos serviços;

• A CONTRATADA está obrigada à plena e incondicional observância de todas as
normas  legais  vigentes  no  país,  assim  como  as  normas  de  segurança  da
INFRAERO;

• Constituem-se encargos da CONTRATADA as despesas de suprimento de água,
telefonia  e  eletricidade e,  qualquer  outra  despesa necessária  à  realização dos
serviços e manutenção de suas aves e equipamentos;
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• A guarda das aves (falcões),  o  armazenamento  dos equipamentos e materiais
necessários  aos  serviços  de  campo,  assim  como  seu  controle  serão  de
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

 10. EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

10.1. Instalação para as Aves de Rapina

A instalação para as aves de rapina (viveiro) deverá ser dimensionada de acordo com
o  número  de  aves  utilizadas  (mínimo  de  quatro),  seguindo  os  parâmetros  da
legislação vigente. Para cada ave deverá conter o viveiro:

� um  poleiro  especial  para  falcões  do  tipo  banco,  revestido  com  material
apropriado ao uso dos animais.

� uma bandeja para fornecimento de água.

A instalação deverá ser constituída por edificação com telhado de fibrocimento, com a
parte frontal e porta de acesso telada  (tela com malha de 3 cm). O piso do viveiro
deverá estar revestido conforme as normas sanitárias vigentes.

10.2. Instalação para os Espécimes Capturados

Dois recintos de dimensões 1m x 1m cada, com tela tipo mosquiteiro, para conteção
temporária dos espécimes capturados.

10.3. Alimentação dos falcões e Acompanhamento Veterinário

A alimentação das aves de rapina poderá estar composta de aves vivas (codornas),
as  quais  devem  ser  provenientes  de  estabelecimentos  cumpridores  dos  padrões
sanitários vigentes.

Atribui-se um conjunto de alimentação para cada falcão, 1 dúzia e meia de codornas
vivas.  Cada  falcão  receberá,  ao  longo  do  Contrato,  20  conjuntos  de  alimento,
perfazendo suas necessidades diárias, que giram em torno de 1 ave viva/dia.

O  acompanhamento  veterinário  dos  falcões  é  de  inteira  responsabilidade  da
CONTRATADA.
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10.4. Equipamentos

10.4.1. Eletrônicos

Equipamentos  eletrônicos  que  devem  ser  adquiridos  para  comunicação  entre  a
equipe de trabalho e o COA/TWR e para a telemetria de aves de rapina.

a) Transceptor tipo portátil – Rádio UHF – será fornecido pela INFRAERO.
b) Receptores e Transmissores - 02 conjuntos, sendo cada conjunto composto de: 

- 01 receptor e 02 transmissores que trabalhem pelo menos nas freqüências 216,
219, 233 Mhz.

10.4.2. Ópticos

Equipamentos ópticos que devem ser adquiridos:

a) Telescópio ou luneta com tripé (01 unidade) – 20-60x60mm
b) Binóculos (02 unidades) – 7x50mm, 10x50mm, ou outro alcance se demonstrada a
necessidade.

10.4.3. EPI's

A equipe técnica que realizar trabalhos no Sítio e que também, eventualmente, fará a
manipulação  de  animais  mortos,  deverá  usar  os  Equipamentos  de  Proteção
Individual, tais como:

a) botina
b) protetor auricular
c) óculos de proteção
d) protetor solar
e) luvas de raspa de couro
f) luvas cirúrgicas
g) máscara cirúrgica

10.5. Uniformes

A equipe de campo deverá estar devidamente uniformizada para que seja facilmente
identificada pelo COA e TWR, bem como por ter o vestuário outros elementos de
proteção individual e acessórios necessários a realização dos serviços.
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O uniforme será entregue aos funcionários ao iniciarem-se os trabalhos, com peças
sobressalentes  para  substituição  durante  a  vigência  do  Contrato  e  deve  estar
composto de:

� colete para falcoaria – 01 unid./falcoeiro
� luva de couro para manejo dos falcões – 01 unid./falcoeiro
� colete simples tipo fotógrafo – 01 unid./falcoeiro auxiliar
� calça de tecido resistente com múltiplos bolsos – 03 unid./técnico
� camiseta mangas curtas – 03 unid./técnico
� camiseta mangas longas – 03 unid./técnico
� pares de meias de algodão – 03 unid./técnico
� cinto de lona – 01 unid./técnico
� boné legionário – 01 unid./técnico

Atribui-se  também como conjunto  de  uniforme,  a  composição  luva  e  colete  de
falcoeiro.

 11. EQUIPE TÉCNICA

� A  equipe  técnica  deverá  ser  composta  por  um  profissional  com  formação
acadêmica, preferencialmente, em Ciências Biológicas, um falcoeiro responsável e
um falcoeiro auxiliar.

� A CONTRATADA designará oficialmente um responsável  pela  coordenação dos
trabalhos, com capacidade para responder pelas partes técnica e administrativa do
Contrato,  bem  como  para  assumir  a  representação  da  CONTRATADA sobre
qualquer assunto relativo à execução dos Serviços.

� Ao profissional com formação acadêmica caberá:

� A execução dos trabalhos relacionados ao Diagnóstico Faunístico e a Análise de
Colisões;

� Identificação dos animais apreendidos / capturados pelas aves de rapina;
� Coleta de dados do monitoramento das aves;
� Planejamento, organização do banco de dados e análise dos dados;
� Elaboração e revisão dos relatórios, inclusive daqueles solicitados pelo Órgão

Ambiental;
� Apresentação dos relatórios e participação de reuniões com as Coordenadorias

de Operações, Segurança, Manutenção, Navegação Aérea e Meio Ambiente;
� Participação em eventos educacionais relacionados ao serviço em questão, em

conjunto  com  INFRAERO,  voltados  para  a  comunidade  aeroportuária  e  do
entorno. 
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� Ao falcoeiro responsável caberá:

� Realização dos trabalhos de falcoaria;
� Guarda, alimentação, segurança e todas as demais atividades necessárias à

manutenção da integridade física dos falcões;
� Realização de captura de aves e/ou recolhimento de carcaças;
� Transporte e manejo das aves das capturadas;
� Transporte e manejo das aves pertencentes ao projeto;
� Contribuição na coleta de dados e outras atividades pertinentes;
� Participação em eventos educacionais relacionados ao serviço em questão, em

conjunto com INFRAERO, voltados para as comunidades aeroportuária e do
entorno.

� Ao falcoeiro auxiliar caberá:

� Realização dos trabalhos de falcoaria, assessorando o falcoeiro responsável;
� Guarda, alimentação, segurança e todas as demais atividades necessárias à

manutenção da integridade física dos falcões;
� Realização de captura de aves ou recolhimento de carcaças;
� Transporte e manejo das aves pertencentes ao projeto;
� Contribuição na coleta de dados e outras atividades pertinentes.

� Ao profissional designado Coordenador do Projeto caberá:

� Coordenação dos prestadores de serviços para instalação da estrutura física da
CONTRATADA.

� Execução de atividades referentes ao atendimento às condicionantes legais e
burocráticas do Contrato.

 11.1. Atestado de Capacidade Técnica

Os  profissionais  prestadores  de  serviço  devem  estar  qualificados  no  tema  em
questão, comprovando sua capacidade técnica.

O  profissional  com  formação  acadêmica  deverá  comprovar  a  sua  capacitação
técnica através de Certidão de Acervo Técnico emitida pelo órgão competente (ex.:
Biólogo – CRBio; etc.).

O falcoeiro responsável comprovará sua capacidade técnica mediante apresentação
de  atestado(s)  de  entidade  competente,  no  caso  o  IBAMA,  e  estar  vinculado  a
alguma entidade representativa de falcoaria ou de conservação de aves de rapina.
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 12. LICENÇAS E APROVAÇÃO DOS SERVIÇOS

• A CONTRATADA é  obrigada  a  obter  as  licenças  e  franquias  necessárias  à
execução  de  todos  os  serviços  objeto  do  Contrato,  pagando  os  emolumentos
prescritos  por  lei  e  observando  todas  as leis,  regulamentos  e  posturas  a  eles
referentes;

• A observância de leis, regulamentos e posturas a que se refere o item precedente,
abrange, também, as exigências dos Órgãos Ambientais ou Conselhos de Classe
e, demais órgãos governamentais nas esferas federal, estadual e municipal;

• A CONTRATADA deve comprovar que a procedência dos animais utilizados nos
trabalhos  está  regularizada  junto  ao  Órgão  Ambiental  competente,  no  caso,  o
IBAMA;

• A CONTRATADA é obrigada ao pagamento das multas que sejam impostas pelas
autoridades  em  razão  do  descumprimento  de  leis,  regulamentos  e  posturas
referentes aos serviços contratados e à aprovação dos mesmos.

 13. PRODUTO

 13.1. Informações Gerais

As seguintes informações devem estar contidas nos produtos:

a) Nome ou razão social do empreendedor;
b) Endereço do empreendedor;
c) Nomes  dos  Responsáveis  Técnicos,  bem  como  seus  números  de  registro

profissional nos órgãos de classe.

 13.2. Aspectos Legais

Relacionar o conjunto da legislação vigente correlata ao tema, leis e decretos Federais,
Estaduais  e  Municipais,  resoluções  do  Conselho  Nacional  de  Meio  Ambiente
(CONAMA), Portarias Ministeriais, etc.

Deverão  ser  adotados,  como  padrão,  as  normas,  especificações  e  métodos  da
Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  (ABNT).  Os  pontos  omissos  deverão
obedecer às normatizações pertinentes ao escopo do serviço. 
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• Códigos, Normas, Leis e Decretos de órgãos públicos e concessionários; 
• Legislação dos Órgãos Ambientais Municipal, Estadual e Federal.

 13.3. Relatórios
 
Ao longo do desenvolvimento dos trabalhos a CONTRATADA deverá apresentar,  à
equipe  de  Fiscalização  indicada  pela  INFRAERO, relatórios  parciais  e,  um  final
consolidando todas as informações geradas. 

Nos relatórios deverão constar  as referências bibliográficas completas da literatura
consultada,  dentro  dos  padrões  da  ABNT,  e  se  necessários  os  anexos,  contendo
mapas (nos formatos exigidos pela INFRAERO), croquis, planilhas de dados, etc.

13.3.1. Relatórios Parciais

Os relatórios parciais devem conter as informações sobre a evolução do treinamento
dos falcões em cada uma das etapas e da etapa de manutenção do Sítio.

Deverá  registrar  os  resultados  parciais  do  diagnóstico  faunístico  relacionando-o  à
análise  de  colisões  e  a  atividade  dos  falcões.  Poderá  ainda  prover  um detalhado
documentário fotográfico e um estudo comparativo dos índices de perigo aviário no
interior do Sítio.

Se eventualmente houverem espécimes capturados e abatidos pelos falcões, deverão
ser apresentados nos relatórios parciais todos os dados inerentes a esta situação e a
destinação final das carcaças. 

13.3.2. Relatório Final

Este documento deverá conter a consolidação de todos os resultados alcançados, bem
como  uma  análise  detalhada  do  custo  x  beneficio  da  atividade  implantada.  O
detalhamento do escopo deste relatório deverá ser definido pela equipe técnica da
Contratada em conjunto com a INFRAERO. Uma vez aprovado, o relatório deverá ser
enviado aos Órgãos Ambientais competentes para conhecimento e contribuições.
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 13.4. Forma de Apresentação dos Produtos

• O relatório final deverá ser apresentado em cinco vias:

� Vias impressas, onde deverão constar uma cópia em folhas soltas e quatro
cópias  encadernadas  para  incorporação ao  acervo  técnico da INFRAERO,
onde ficará disponível para consulta;

�  Via digital (CD), salva em editor de texto indicado pela INFRAERO; 
� As cópias impressas deverão estar em papel tamanho A4 e timbrado, este

último para o caso de estudo elaborado por pessoa jurídica.

 13.5. Execução e Apresentação dos Documentos 

• Em cada uma das etapas de elaboração dos serviços, a CONTRATADA deverá
entregar, às suas expensas, para análise e comentários da FISCALIZAÇÃO, duas
cópias impressas de cada documento e uma cópia dos mesmos em CD-ROM:

�  Uma vez aprovada, nenhuma alteração poderá ser feita na documentação
sem  aprovação  prévia,  por  escrito,  da  INFRAERO,  através  da
FISCALIZAÇÃO. Os casos omissos deverão ser objeto de prévia aprovação
da FISCALIZAÇÃO;

� A CONTRATADA deverá desenvolver seus trabalhos em processadores de
texto, planilhas eletrônicas e sistemas tipo CAD, com formatos compatíveis
com os determinados pela FISCALIZAÇÃO;

� Os arquivos deverão ser elaborados segundo normas específicas, a fim de
garantir a troca ágil e confiável das informações entre os diferentes arquivos,
inclusive naqueles gerados por diferentes programas;

� A entrega deverá ser feita formalmente, através de guia de remessa, na qual
os códigos e títulos dos documentos deverão ser listados;

� A FISCALIZAÇÃO  emitirá  Parecer  Técnico,  classificando  cada  documento
apresentado para comentários numa das seguintes situações:

“Aprovado” - para os documentos aprovados sem restrições;

“Aprovado com Restrições” - para os documentos essencialmente aprovados,
porém com incorreções ou aspectos insatisfatórios, que deverão ser corrigidos ou
aperfeiçoados,  mas  que  poderão,  eventualmente,  ser  liberados  para  a
continuidade dos trabalhos;

“Reprovado” - para os documentos com deficiências conceituais severas, para os
quais será exigido reformulação completa ou quase completa e, às expensas da
CONTRATADA;
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• O prazo normal para que a FISCALIZAÇÃO examine e faça comentários sobre os
documentos, em cada uma das etapas, será de cinco dias úteis;

• A equipe de Fiscalização será composta por técnicos e pessoas envolvidas direta
ou  indiretamente  na  execução  do  serviço,  com  o  objetivo  de  divulgação  e
discussão para acolhimento de sugestões que possam aperfeiçoar a metodologia
empregada. Esta apresentação será no próprio Aeroporto.

 14. ATRIBUIÇÕES DA FISCALIZAÇÃO

• A FISCALIZAÇÃO terá, entre outras, as seguintes atribuições: 

� Representar  a INFRAERO perante a CONTRATADA no trato  dos assuntos
pertinentes  à  execução  dos  serviços  técnicos  profissionais  especializados
objeto do contrato;

� Analisar  e  aprovar  a  programação  de  atividades  elaborada  pela
CONTRATADA;

� Acompanhar  a  execução  de  todos  os  serviços  técnicos  profissionais
especializados,  supervisionando  e  fiscalizando  os  trabalhos  da
CONTRATADA, de forma a assegurar que esta cumpra o que estabelece o
Contrato e, os demais documentos integrantes deste;

� Dirimir  as  dúvidas  da  CONTRATADA  que  porventura  surjam  durante  a
execução dos serviços, com relação a qualquer aspecto ligado ao objeto do
Contrato;

� Acompanhar a CONTRATADA na medição dos serviços executados e aceitos,
analisando  e  aprovando  os  Boletins  de  Medição  que  estejam  corretos  e
autorizando a CONTRATADA a apresentar as faturas correspondentes para
pagamento;

� Aceitar,  para fins de pagamento,  os serviços bem executados e rejeitar os
serviços  que  não  estejam  de  acordo  com  as  especificações,  exigindo  da
CONTRATADA a substituição ou reelaboração daquilo que for rejeitado;

� Conferir  e atestar  a exatidão das faturas correspondentes às medições de
serviços executados, encaminhando-as para pagamento;

� Analisar novos preços unitários de serviços propostos pela CONTRATADA,
quando necessários, emitindo parecer para aprovação pela INFRAERO;

� Determinar o afastamento de pessoal da CONTRATADA mobilizado para a
execução  dos  serviços,  em  caso  de  conduta  imprópria,  a  seu  exclusivo
critério.
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 15. RELAÇÕES ENTRE CONTRATADA E FISCALIZAÇÃO

• A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações referentes ao objeto do
contrato, que a FISCALIZAÇÃO julgar necessário conhecer ou analisar; 

• Em todas as ocasiões em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu
representante,  deverá  apresentar-se  às  convocações  da  FISCALIZAÇÃO,  de
modo que nenhuma operação possa ser  retardada ou suspensa devido à  sua
ausência:

� Cabe à FISCALIZAÇÃO, no ato da convocação, especificar os assuntos que
serão  tratados,  cabendo  à  CONTRATADA os  ônus  ocasionados pelo  não-
atendimento à convocação. 

• Todas as reuniões de avaliação dos serviços, objeto do contrato, serão realizadas
no escritório da FISCALIZAÇÃO, ou, a critério exclusivo da FISCALIZAÇÃO, no
escritório da CONTRATADA:

� A  periodicidade  das  reuniões  será  fixada  no  plano  de  trabalho  a  ser
apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela CONTRATANTE;

� O escritório da FISCALIZAÇÃO será a MBPA / SRPA.

• A FISCALIZAÇÃO terá, a qualquer tempo, livre acesso a todos os locais onde os
serviços estiverem em andamento.

 16. PRESERVAÇÃO DE PROPRIEDADES ALHEIAS

• A CONTRATADA deverá tomar cuidado na execução dos serviços de campo, para
evitar  prejuízos,  danos  ou  perdas  em  benfeitorias  existentes,  serviços,
propriedades adjacentes ou outras propriedades de qualquer natureza;

• A CONTRATADA será  responsável  por  qualquer  prejuízo,  dano  ou  perda  às
propriedades, que resulte de suas operações;

• A  CONTRATADA  deverá  reparar,  substituir  ou  restaurar  qualquer  bem  ou
propriedade que for prejudicada ou julgada danificada ou perdida, de maneira a
readquirir condição tão boa quanto a anterior. A CONTRATADA executará reparos
de quaisquer elementos danificados conforme determinações da FISCALIZAÇÃO.
Caso estas providências não sejam efetuadas pela CONTRATADA, a INFRAERO
poderá,  por  sua  livre  escolha,  fazer  com  que  a  reparação,  substituição,
restauração ou conserto seja executado por terceiros, caso em que as despesas
daí advindas serão deduzidas dos pagamentos devidos à CONTRATADA;
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• A  CONTRATADA  deve  tomar  o  devido  cuidado  em  localizar  quaisquer
construções,  obras  ou  benfeitorias  que  possam  afetar  suas  operações,  quer
constem ou não nos documentos fornecidos na licitação;

• A responsabilidade da CONTRATADA estende-se às ações praticadas por seus
colaboradores terceirizados na execução de qualquer serviço.

 17. COOPERAÇÃO COM OUTROS CONTRATADOS

• A INFRAERO  poderá,  a  qualquer  tempo,  executar  ou  fazer  executar  outros
trabalhos de qualquer natureza, por si própria, por outros contratados ou grupos
de trabalho, no local ou próximo ao local dos serviços a cargo da CONTRATADA,
que, neste caso, deverá conduzir suas operações de maneira a nunca provocar
atraso, limitação ou embaraço no trabalho daqueles;

• A CONTRATADA deverá adotar cuidados especiais ao executar os serviços, de
modo  a  minimizar  a  interferência  com  outras  atividades  exercidas  no  Sítio
Aeroportuário;

• Quando outras empresas estiverem executando trabalhos, de acordo com outros
contratos da INFRAERO, em locais adjacentes aos ocupados pela CONTRATADA,
esta será responsável por qualquer atraso ou embaraço por ela provocado nas
atividades daquelas. Estes trabalhos serão comunicados pela FISCALIZAÇÃO à
CONTRATADA  em  tempo  hábil,  para  que  esta  possa  considerá-los  no
planejamento de suas ações.

 18. NOVOS SERVIÇOS

• Caberá  à  CONTRATADA apresentar  proposta  de  preço  para  eventuais  novos
serviços, anexando sua planilha de composição analítica;

• A Fiscalização  analisará,  em  até  10  (dez)  dias,  a  proposta,  após  o  que  a
encaminhará para análise e aprovação da INFRAERO, se considerada aceitável,
ou apresentará contraproposta à CONTRATADA, se considerada inaceitável;

• A INFRAERO, em até trinta dias após o recebimento do parecer da Fiscalização,
se manifestará quanto à sua aprovação ou não;

• Nenhum serviço novo poderá ser executado sem o prévio ajuste de preço e, sua
autorização pela Fiscalização da INFRAERO.
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 19. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

• O prazo previsto será de trezentos e sessenta e cinco dias consecutivos, a serem
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço para a CONTRATADA;

• Ressalvados  os  casos  de  força  maior,  devidamente  comprovados,  a  juízo  da
INFRAERO, a CONTRATADA incorrerá nas penalidades previstas no contrato;

• São considerados como força maior para efeito de isenção de multas previstas:

� Greve dos empregados da CONTRATADA;
� Interrupção dos meios de transporte;
� Calamidade pública;
� Acidente  que  implique  na  paralisação  dos  serviços  sem  culpa  da

CONTRATADA;
� Chuvas copiosas, inundações e suas conseqüências;
� Casos que se enquadrem no parágrafo único do Artigo nº 1.058 do Código

Civil Brasileiro.

 20. MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS

• Serão adotados os seguintes critérios de medição e pagamento:

� A INFRAERO nada pagará por adiantamento. 
� Os serviços serão pagos em parcelas de acordo com o cronograma físico-

financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela Fiscalização.

• Os preços dos serviços serão aqueles definidos pela CONTRATADA, quando da
apresentação  de  sua  proposta  comercial  e  deverão  contemplar  as  correções
necessárias  e,  nos  casos  específicos,  até  sua  aprovação  final  pelo  Órgão
Ambiental. 

 21. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

22.1. Preço Global

A licitante deverá ofertar preço global, fixo e irreajustável para execução dos serviços,
incluindo todas as despesas em geral, taxas, impostos e custos diretos e indiretos.
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22.2. Pagamentos Parciais

Os pagamentos serão efetuados de forma parcelada, com base no Boletim Mensal de
Medição dos Serviços executados dentro do mês calendário, em consonância com o
cronograma físico-financeiro.

23. ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

Na elaboração da proposta e para o desenvolvimento dos serviços, a CONTRATADA
deverá considerar:

• Os estudos existentes e as diretrizes de elaboração de Plano de Manejo visando
evitar e/ou reduzir colisões de aeronaves com a Fauna Silvestre em Aeródromos
(PMFA) – IN IBAMA nº 72/2005; 

• Os  Planos  Diretores  Estaduais,  Regionais  e/ou  Municipais  de  ocupação  e
ordenamento da área do entorno;

• As condicionantes constantes dos termos de licenciamento do sítio;
• O tipo de ocupação de uso da área externa ao sítio;
• As condições de segurança inerentes ao sítio;
• As exigências e sistemática de trabalho da equipe de fiscalização;
• Toda a legislação vigente no âmbito Federal, Estadual e Municipal, que regula e

ordena o funcionamento e operação do sítio;
• A legislação ambiental vigente; e
• As condições de infra-estrutura local.

Os preços unitários da CONTRATADA deverão corresponder aos serviços prontos,
considerando incluídas todas e quaisquer despesas diretas e indiretas sobre eles
incidentes, entre as quais:

� Emprego de mão-de-obra apropriada, especializada ou não;
� Fornecimento dos materiais especificados e perdas de qualquer natureza;
� Movimentação e transportes;
� Utilização de todas as ferramentas e equipamentos apropriados, necessários à

execução dos serviços;
� Preparo dos locais de trabalho nos serviços de campo;
� Transporte de pessoal;
� Licenças e autorizações exigidas pela legislação vigente;
� Impostos e encargos sociais trabalhistas em geral.

As empresas proponentes deverão apresentar cronograma de barras (GANTT), onde
serão  discriminadas,  segundo  ordenação  executiva  racional,  seqüências  e
simultaneidade na execução dos serviços, considerando as etapas previstas para sua
realização e conforme previsto no cronograma físico-financeiro.
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