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1 INTRODUÇÃO 

1.1 OBJETIVO  

 

 

A presente especificação visa estabelecer as condições técnicas e instruções, 

para a contratação de empresa especializada e habilitada para projeto, fabricação, 

fornecimento, instalação, teste, ensaio e colocação em serviço dos Sistemas de 

Balizamento Noturno e Sinalização Vertical para o local que abrange o escopo da 

obra “AMPLIAÇAO E RESTAURAÇÃO DA ÁREA DE MOVIMENTAÇÃO DE 

AERONAVES E REPLANTIO DE GRAMA NA PLATAFORMA DA PPD NO 

AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES / CONFINS”, incluindo todos 

os seus acessórios e peças necessárias à operação e manutenção dos sistemas 

integrados no âmbito do Escopo. 

 

 

1.2 CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 

 

 

As condições climáticas do local onde serão executadas as obras, serviços e 

instalados os sistemas, deverão ser levadas em consideração pela CONTRATADA 

para especificar os cuidados necessários no tratamento, inclusive de tropicalização 

de todos os itens de fornecimento da CONTRATADA, que serão montados, 

instalados, operados e mantidos em áreas abrigadas ou não. 

 

Para fornecimento dos equipamentos, deverão ser consideradas as seguintes 

condições climáticas: 

 

Condições Gerais 

 

 Cidade: Confins – Minas Gerais. 

 Local: Brasil. 

 Altitude: 850m. 

 Ambiente Distante do Mar. 
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Condições Ambientais Internas 

 Temperatura interna máxima: 27,8 °C 

 Temperatura de bulbo seco: 27,8 °C 

 Temperatura de bulbo úmido: 24,7 °C 

 Umidade relativa do ar (média anual): 78% 

 

Condições Ambientais Externas 

 Temperatura máxima de projeto: 29,1 °C 

 Temperatura média de projeto: 23,2 °C 

 Temperatura mínima de projeto: 17,2 °C 

 

 

1.3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 

 

Fazem parte integrante do presente Projeto Básico os seguintes documentos: 

 

Tabela 1 – Documentos de Referência 

DOCUMENTO Nº  DESIGNAÇÃO 

GE.02/707.75/00943/06 Memoriais de Critérios e Condicionantes 

CF.01/700.73/11428/00 Relatório Técnico Justificativo 

CF.01/707.75/11568/00 Memorial Descritivo 

CF.01/707.76/11569/00 Memorial de Calculo e Dimensionamento 

CF.01/707.92/11570/00 Especificação Técnica Especifica 

CF.01/707.88/11571/00 Planilha de Materiais e Quantidades 

CF.01/707.08/11709/00 
Sistema de Balizamento Noturno e Sinalização Vertical 
- Mapa de Localização de Folhas 

CF.01/707.08/12970/00 
Balizamento Luminoso -   Locação Luminárias e 
Numeração Circuitos - Folha 1/5 

CF.01/707.08/12971/00 
Balizamento Luminoso - Locação Luminárias e 
Numeração Circuitos - Folha 2/5 

CF.01/707.08/12972/00 
Balizamento Luminoso -   Locação Luminárias e 
Numeração Circuitos - Folha 3/5 

CF.01/707.08/12973/00 
Balizamento Luminoso -   Locação Luminárias e 
Numeração Circuitos - Folha 4/5 

CF.01/707.08/12974/00 
Balizamento Luminoso -   Locação Luminárias e 
Numeração Circuitos - Folha 5/5 

CF.01/707.08/12975/00 
Sinalização Vertical - Locação Sinalização Vertical - 
Folha 1/5 
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CF.01/707.08/12976/00 
Sinalização Vertical - Locação Sinalização Vertical - 
Folha 2/5 

CF.01/707.08/12977/00 
Sinalização Vertical -  Locação Sinalização Vertical - 
Folha 3/5 

CF.01/707.08/12978/00 
Sinalização Vertical -  Locação Sinalização Vertical - 
Folha 4/5 

CF.01/707.08/12979/00 
Sinalização Vertical - Locação Sinalização Vertical - 
Folha 5/5 

CF.01/707.07/12980/00 Sinalização Vertical - Tabela Identificação dos Painéis 

CF.01/707.08/12981/00 Rede de Dutos e Caixas Elétrica - Novo - Folha 1/5 

CF.01/707.08/12982/00 Rede de Dutos e Caixas Elétrica - Novo - Folha 2/5 

CF.01/707.08/12983/00 Rede de Dutos e Caixas Elétrica - Novo - Folha 3/5 

CF.01/707.08/12984/00 Rede de Dutos e Caixas Elétrica - Novo - Folha 4/5 

CF.01/707.08/12985/00 Rede de Dutos e Caixas Elétrica - Novo - Folha 5/5 

CF.01/707.08/12986/00 Rede de Dutos e Caixas Elétrica - Existente - Folha 1/5 

CF.01/707.08/12987/00 Rede de Dutos e Caixas Elétrica - Existente - Folha 2/5 

CF.01/707.08/12988/00 Rede de Dutos e Caixas Elétrica - Existente - Folha 3/5 

CF.01/707.08/12989/00 Rede de Dutos e Caixas Elétrica - Existente - Folha 4/5 

CF.01/707.08/12990/00 Rede de Dutos e Caixas Elétrica - Existente - Folha 5/5 

CF.01/707.08/12991/00 Rede de Dutos e Caixas Eletrônica - Novo - Folha 1/5 

CF.01/707.08/12992/00 Rede de Dutos e Caixas Eletrônica - Novo - Folha 2/5 

CF.01/707.08/12993/00 Rede de Dutos e Caixas Eletrônica - Novo - Folha 3/5 

CF.01/707.08/12994/00 Rede de Dutos e Caixas Eletrônica - Novo - Folha 4/5 

CF.01/707.08/12995/00 Rede de Dutos e Caixas Eletrônica - Novo - Folha 5/5 

CF.01/707.08/12996/00 
Rede de Dutos e Caixas Eletrônica - Existente - Folha 
1/5 

CF.01/707.08/12997/00 
Rede de Dutos e Caixas Eletrônica - Existente - Folha 
2/5 

CF.01/707.08/12998/00 
Rede de Dutos e Caixas Eletrônica - Existente - Folha 
3/5 

CF.01/707.08/12999/00 
Rede de Dutos e Caixas Eletrônica - Existente - Folha 
4/5 

CF.01/707.08/13000/00 
Rede de Dutos e Caixas Eletrônica - Existente - Folha 
5/5 

CF.01/707.07/13001/00 Sinalização Vertical - Detalhamento dos Painéis 

CF.01/707.07/13002/00 Sinalização Vertical - Detalhe Base Tipo 

CF.01/707.07/13003/00 
Detalhe Abertura Rasgos (Valetas) em Pavimento 
Rígido 

CF.01/707.07/13004/00 Detalhe das Caixas de Passagem 

 

 

1.4 CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 

 

A CONTRATADA deverá adotar cuidados especiais ao executar as obras, de 

modo a não interferir no funcionamento de edificações da INFRAERO que 
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funcionem no local ou próxima a ele, bem como deverá planejar, todas as 

intervenções nas áreas operacionais. Para tanto, a Contratada montará estratégia 

de execução, com aquiescência da Fiscalização. 

Para execução das obras a CONTRATADA deverá elaborar e aprovar, junto à 

Fiscalização, o detalhamento dos projetos referentes à etapa a executar.  

A CONTRATADA deverá fornecer, instalar, testar e comissionar todos os 

equipamentos e infraestrutura, assim como a prestação de todos os serviços 

necessários para a implementação de SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A 

ADEQUAÇÃO DO BALIZAMENTO LUMINOSO E SINALIZAÇÃO VERTICAL, DO 

OBJETO ACIMA, de acordo com o RBAC 154 (Regulamento Brasileiro da Aviação 

Civil) de 11 de maio de 2009 e Anexo 14 da ICAO, conforme especificações 

constantes deste projeto. Este objeto deverá atender aos ditames da Lei 8078/90 

(CDC – Código do Consumidor). 

 

 

1.4.1 Idioma 

 

 

Todos os documentos do fornecimento tais como desenhos, descrições 

técnicas, especificações, cálculos e etc., serão redigidos em língua portuguesa. 

Nos serviços de supervisão de montagem e ou comissionamento, os 

funcionários da CONTRATADA que os forem executar deverão entender e se fazer 

entender em português. A título excepcional, a CONTRATADA poderá fazer uso de 

interpretes, às suas custas, após prévio consentimento, por escrito, da INFRAERO.  

 

 

1.4.2 Sistemas de Unidades  

 

 

Todas as unidades, obrigatoriamente, deverão ser indicadas no Sistema 

Métrico Decimal. Poderão ser aceitas exceções nos casos que não o Sistema 

Métrico Decimal (parafusos, porcas, arruelas, conexões, etc.). No caso de conflito 

entre os valores expressos no Sistema Métrico Decimal e outros sistemas, 

prevalecerá o Sistema Métrico Decimal. 
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1.4.3 Permutabilidade 

 

 

Dentro do possível, o Fornecedor deverá procurar a intercambiabilidade entre 

os diversos itens de seu fornecimento, a fim de facilitar a reposição, as atividades de 

manutenção, bem como possibilitar a redução do nível de estoque de 

sobressalentes. 

 

 

1.4.4 Manuais 

 

 

Todos os manuais deverão ser fornecidos obrigatoriamente conforme indicado: 

 Manuais Técnicos = Português; 

 Manuais dos Softwares = Português; 

 Manuais Operacionais = Português. 

 

Deverão ser fornecidas as licenças de uso dos softwares, com seus 

respectivos manuais originais. 

 

 

1.4.5 Visita Técnica 

 

 

A visita ao local de implantação dos projetos por profissionais designados 

pelas empresas licitantes, prévia à apresentação das propostas, será obrigatória e 

preferencialmente realizada por engenheiro membro do corpo técnico da empresa 

sem, contudo, promover qualquer prejuízo à operacionalidade do aeroporto. 

A visita será feita com a finalidade de familiarizar as licitantes com a área de 

abrangência das obras. 

Na ocasião, deverá ser avaliado, dentre outros, o grau de dificuldade dos 

serviços de campo, verificando a existência de interferências e condicionantes 



 

INFRAERO                              CF.01/707.92/11570/00                               16 / 113 

 

“PROPRIEDADE DA INFRAERO” 

relativas às obras e considerando a localização das edificações e demais elementos 

existentes. A PROPONENTE deverá verificar as condições de execução da obra 

considerando o pleno funcionamento do aeroporto. 

A PROPONENTE, antes da confecção de sua proposta, deverá visitar o local 

onde serão desenvolvidos os trabalhos a fim de fazer um levantamento minucioso 

das instalações e/ou equipamentos existentes, e computar nos seus preços todos os 

materiais, peças, acessórios, produtos e tudo mais que for necessário à completa 

execução de tais serviços. 

 

 

1.4.6 Cooperação com Outros Contratos 

 

 

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 das obras. 

A CONTRATADA, nesse caso, deverá conduzir suas operações de forma a 

nunca provocar atraso, limitação ou embaraço no trabalho daqueles. 

Quando outras empresas estiverem executando trabalhos, de acordo com 

outros contratos da INFRAERO, em lugares adjacentes, a CONTRATADA será 

responsável por qualquer atraso ou embaraço por ela provocado. 

 

 

1.4.7 Aspectos Operacionais 

 

 

Antes de iniciar os serviços, a CONTRATADA deverá apresentar o 

planejamento da obra, contendo a estratégia de execução para aprovação pela 

FISCALIZAÇÃO, de forma a não ocorrerem quaisquer prejuízos à segurança e 

funcionalidade nas atividades cotidianas do Aeroporto. 

Para início dos serviços em cada área, a CONTRATADA deverá obter 

permissão prévia da FISCALIZAÇÃO para liberação da respectiva frente de trabalho. 
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A CONTRATADA deverá providenciar, previamente ao início dos serviços, o 

credenciamento de todo o pessoal, máquinas e veículos na Gerência de Segurança 

do Aeroporto e a realização dos cursos de AVSEC e CSO. 

Os operadores de equipamentos e motoristas deverão possuir o Curso de 

Direção Defensiva aceito pela CONTRATANTE, sendo que os custos de realização 

desses cursos correrão por conta da CONTRATADA. 

Em hipótese alguma poderá haver prejuízos nas operações das aeronaves do 

aeroporto, portanto a CONTRATADA deverá prever em seu orçamento a hipótese 

de eventual execução de serviços em horários noturnos, em domingos e/ou feriados. 

As obras serão executadas com o Aeroporto em pleno funcionamento. 

Os serviços somente poderão ser iniciados após a emissão do documento de 

interdição (NOTAM), pelos Órgãos Aeronáuticos, em atendimento à solicitação da 

INFRAERO. 

Cabendo à CONTRATADA apresentar oportunamente suas necessidades à 

FISCALIZAÇÃO para que a referida solicitação seja realizada com a antecedência 

necessária, sem comprometer o cronograma da obra. 

A CONTRATANTE nada pagará à CONTRATADA referente a eventuais horas 

de equipamentos e pessoal que por algum motivo fiquem parados, à disposição, por 

motivos operacionais do Aeroporto. 

Será exigida a presença constante de ENGENHEIRO RESIDENTE enquanto 

qualquer serviço contratado estiver sendo desenvolvido. Portanto, deverão ser 

previstas as quantidades de profissionais necessárias para atender esta exigência. A 

falta desse profissional implicará na paralisação dos serviços. 

A CONTRATADA deverá prever a execução de sinalização diurna e noturna 

(luminosa), com luzes de impedimento, de acordo com as normas vigentes, bem 

como o suprimento de energia. 

Com isso, serão delimitadas as áreas concedidas para execução dos 

serviços, de forma a permitir a visualização noturna dos operadores/pilotos no 

aeroporto, que permanecerá em pleno funcionamento. 

Tais equipamentos e/ou dispositivos deverão ser propriedade, ou alugados, 

pela CONTRATADA e deverão estar de acordo com os padrões emitidos pela 

Gerência de Operações da INFRAERO e exigências do Anexo 14 da ICAO. 
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2 NORMAS TÉCNICAS 

 

 

O projeto será elaborado em conformidade com as normas brasileiras da 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, da ANAC, ICAO e FAA ou 

normas de entidades reconhecidas internacionalmente, sendo nomeadamente as 

indicadas: 

 ICAO – Annex 14 Vol I – Aerodrome Design and Operations; 

 ICAO – Aerodrome Design Manual – Part 4 – Visual Aids; 

 ICAO – Aerodrome Design Manual – Part 5 – Electrical Systems; 

 ICAO – Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems – 

SMGCS; 

 NBR 7732 – Cabos Elétricos para Auxílios Luminosos em Aeroportos; 

 NBR 12971– Emprego de Sistema de Aterramento para Proteção de 

Auxílios Luminosos em Aeroportos; 

 NBR 9718 – Transformadores de Isolamento para Auxílios Luminosos em 

Aeroportos; 

 EB 2137 – Transformadores de Corrente Constante para Auxílios 

Luminosos em Aeroportos. 

 NBR 7733 – Aeroportos – Execução da Instalação de Cabos Subterrâneos 

para Auxílios Luminosos; 

 NBR 12801– Autotransformador Regulador de Corrente para Auxílios 

Luminosos em Aeroportos; 

 NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão (até 1kV); 

 NBR 14039 - Instalações Elétricas Média Tensão de 1,0kV a 36,2kV; 

 NBR IEC 64439-1 – Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão - 

Parte 1; 

 FAA – AC – 150/5345-24 – Runway and Taxiway Edge Lighting System; 

 FAA – AC – 150/5345-4C – Installation Details for Runway Centerline and 

Touchdown Zone Lighting Systems; 

 FAA – AC – 150/5345-10E – Specification for Constant Current Regulators 

and Regulator Monitors; 

 FAA – AC – 150/5345-26B – Specification for L-823 Plug and Receptacle, 

Cable Connectors; 
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 FAA – AC – 150/5340-28 – Low Visibility Taxiway Lighting Systems; 

 FAA – AC – 150/5345-46A – Specification for Runway and Taxiway Light 

Fixtures; 

 FAA – AC – 150 /5345-47A – Isolation Transformers for Airport Lighting 

Systems; 

 FAA – AC – 120-57A – Surface Movement Guidance and Control System. 

 Lei 8.666/93; 

 Lei 8.078 ou Código do Consumidor; 

 RBAC nº 154 – Projeto de Aeródromos, de 12/05/2009; 

 

Prioritariamente deverão ser consideradas as diretrizes da INFRAERO e 

Normas da ABNT e, somente na falta de informações destas, prevalecerá uma das 

demais Normas estrangeiras citadas. 

Deverão ser atendidas as Normas citadas considerando sempre a última 

versão, ou respectiva substituta, além das complementares. 

Além do que preceituam as normas ABNT, DIRENG, INFRAERO, ANAC e as 

práticas comuns relativas a cada atividade, os serviços deverão obedecer a estas 

Especificações Técnicas, cabendo à Contratada a responsabilidade final pela 

perfeita execução dos trabalhos. 

Em sua proposta, o Fornecedor deverá informar quais são as normas 

aplicáveis a cada produto, observando que a edição válida será a vigente na data da 

apresentação. 

O presente projeto foi elaborado á luz das normas acima relacionadas, porém 

a CONTRATADA, responsável pela execução dos serviços, deverá efetuar 

verificação criteriosa, na época da contratação, sobre novas normas ou alterações 

de normas que tenham entrado em vigor ou ainda que não se encontrem aqui 

relacionadas. 

 

 

3 OBJETO 

 

 

O escopo de fornecimento inclui a fabricação, fornecimento, instalação o 

transporte e a montagem de todos os equipamentos, acessórios, Hardware, 
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Software e testes necessários para garantia de seu perfeito funcionamento e 

colocação em serviço dos Sistemas de Balizamento Noturno e Sinalização 

Vertical, incluindo, manuais de operação, ensaios e  colocação em serviço, assim 

como peças de reposição no período da garantia. 

 

 

3.1 DOS PROJETOS 

 

 

A Especificação e os desenhos de referência fornecidos à Contratada pela 

Contratante deverão ser examinados com o máximo cuidado pela CONTRATADA e 

em todos os casos omissos ou suscetíveis de dúvida, deverá a CONTRATADA 

recorrer à Fiscalização para melhores esclarecimentos ou orientação, sendo as 

decisões finais comunicadas sempre por escrito no "Diário de Obras". 

 

 

3.2 ESCOPO DE FORNECIMENTO 

 

 

O projeto para a implantação dos Sistemas de Balizamento Noturno e 

Sinalização Vertical que se apresenta compreende basicamente o seguinte: 

 Fornecimento dos equipamentos, materiais incluindo todos os acessórios 

de fixação e montagem e execução das Infra-estruturas complementares; 

 Execução do cabeamento; 

 Desativação de redes existentes; 

 Fornecimento dos manuais de operação e treinamento aos operadores; 

 Execução dos testes e comissionamento; 

 Integração com os Sistemas existentes, de acordo com as indicações da 

presente especificação e instruções da área de operações da 

INFRAERO; 

 

O sistema deverá ser entregue totalmente instalado e operacional, não serão 

aceites alegações posteriores como tentativa de justificar a não conclusão dos 

serviços em função da não cotação de qualquer item. 
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Obrigatoriamente, os materiais a serem fornecidos deverão atender as 

recomendações da ICAO, obedecendo a, pelo menos, um dos critérios abaixo: 

 

 Constar na lista do Programa de Certificação de Luzes de Aeroportos, 

publicada pela FAA (AC 150/5345-53C/2009, conforme seus 

respectivos modelos; 

 Ser certificado por laboratórios reconhecidos pela FAA para este fim 

(Veritas, ETL, etc), no caso de produtos importados; e 

 Ser certificado por laboratórios credenciados pelo INMETRO para este 

fim, no caso de produtos nacionais (Ex. IPT, lF1 , CEPEL, etc), 

segundo as normas específicas. 

 

 

4 INFRAESTRUTURA 

 

 

As redes de dutos deverão ser executadas completas. Estão inclusos o 

desmatamento (quando for o caso), a limpeza da área, a escavação, a remoção de 

material e a recomposição do terreno no entorno da rede.  

Quando construídas sob área pavimentada, tais como revestimento em 

CBUQ, está incluso também a sua recuperação (a regularização do subleito, a 

execução da sub-base, a imprimação e o novo revestimento) de acordo com o 

pavimento existente. 

As redes deverão ser executadas com dutos corrugados flexíveis em 

polietileno de alta densidade (PEAD) de diâmetro nominal (DN) de 100mm, salvo 

indicações explicitas em contrário. 

A profundidade mínima do topo dos envelopes de concreto deve ser 0,60m, 

sendo admitido, excepcionalmente, para solução de interferência, 0,45m.  

Nas travessias de pista de aeronaves ou pátios de aeroportos, a face superior 

do envelope deverá estar, no mínimo, a 1,30m da superfície superior do pavimento 

(para pavimento tipo rígido) e, no mínimo, a 0,75m da sub-base do pavimento (para 

pavimento flexível). 
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Os dutos deverão ser fornecidos e instalados com tampões nas extremidades 

e com arame guia galvanizado e revestido em PVC para puxamento primário da 

corda ou cabo de aço. 

A ligação dos novos trechos de dutos com as redes existentes, será feita em 

diversos pontos, conforme indicado nas peças desenhadas.  

Para a instalação dos novos trechos, será instalada rede de dutos 

subterrânea interligada ás existentes.  

O material proveniente da escavação será destinado, em parte, à execução 

da recomposição do terreno e o excesso ao local de bota-fora. 

Na execução dos serviços de abertura da vala devem ser consideradas a 

posição do eixo do envelope, cotas, as dimensões da seção do envelope e os raios 

mínimos de curvatura dos eletrodutos.  

Quando não especificado em projeto, e para profundidades maiores que 

1,50m, a seção transversal da vala deve ter formato trapezoidal. 

A largura da vala deve ser adequada à execução do envelope e de forma a 

permitir uma fácil movimentação dos montadores.  

Quando não indicada em projeto, deve ser adotado, para profundidades 

menores ou iguais a 1,10m, o critério de 0,40m de largura adicional mínima de cada 

lado do envelope.  

Para profundidades maiores que 1,10m, fixar a largura adicional de acordo 

com as peculiaridades de cada caso. 

Para a largura da vala da linha de duto que atende as luminárias, quando não 

indicado em projeto, deve ser adotado o critério de 0,20m de largura adicional 

mínima de cada lado do envelope. 

Quando da presença de água no fundo da vala, recomenda-se a aplicação de 

uma camada de brita, recoberta com areia. 

Nas travessias de pista de aeronaves ou pátios de aeroportos, a face superior 

do envelope deverá estar, no mínimo, a 1,30m da superfície superior do pavimento 

(para pavimento tipo rígido) e, no mínimo, a 0,75m da sub-base do pavimento (para 

pavimento flexível). 

O escoramento, quando necessário, deve ser executado de acordo com um 

plano previamente apresentado pela executante. Cuidados especiais devem ser 

tomados nos seguintes casos: 

 profundidades elevadas (maior que 1,50m); 
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 má qualidade do solo; 

 reduzida inclinação dos taludes; 

 movimentação de cargas pesadas nas proximidades; 

 condições climáticas desfavoráveis; 

 proximidade de obras existentes que possam ser comprometidas pelas 

escavações. 

 

 

4.1 REDE DE DUTOS 

 

 

As redes de dutos deverão ser compostas por dutos fabricados em PEAD 

(Polietileno de Alta Densidade), que se desenvolvem helicoidalmente no sentido do 

eixo longitudinal e com passo constante, na cor preta, de seção circular, corrugado, 

impermeável e com excelente raio de curvatura (Ref.: kanalex da Kanaflex ou 

equivalente técnico), estando incluído no âmbito fornecimento todos os acessórios 

complementares, tais como: 

 

 Tampão - Peça em PEAD, de seção circular rosqueável, destinada ao 

tamponamento dos dutos corrugados. 

 Terminal - Peça em PEAD, de seção circular rosqueável, obtida através do 

 seccionamento do tampão no comprimento L. 

 Conexão - Peça em PEAD, de seção circular, destinada a unir dois dutos 

corrugados flexíveis, de mesmo diâmetro nominal, por meio de 

rosqueamento. 

 Arame-guia - Arame de aço galvanizado (fornecido no interior do duto), 

revestido em PVC, e destinado ao puxamento primário da corda ou cabo de 

aço (carga de ruptura =500N). 

 Fita de Aviso - Filme plástico, com largura de 100mm, destinada à 

sinalização. Deverá ser fabricada na cor laranja para eletrônica e amarela 

para energia. Deverá, ainda, ser instalada sobre a rede de dutos a 0,2m da 

superfície. 
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 Fita de Vedação - A fita de vedação ou MASTIC tem por objetivo a vedação e 

consolidação dos dutos, impedindo a penetração de agentes externos, 

garantindo a maleabilidade e a estanqueidade. Dimensões de (70 x 1,5 x 

1000)mm. 

 

Para execução de redes de dutos; nxØ100mm, PEAD, corrugação helicoidal 

interna e externa, Øinterno=50,8; conforme NBR 13897 e 13898, testado quanto à 

degradabilidade do material, conforme NBR 14692, tipo Kanalex da Kanaflex ou 

equivalente técnico normatizado. 

Antes de ser executado o lançamento/assentamento dos dutos no interior da 

vala, deverá ser verificado se a vala está em perfeito estado, isto é, limpa (sem a 

presença de agentes externos), a fim de evitar que a linha dos dutos seja danificada. 

Os dutos deverão ser lançados com o auxílio de cavaletes, de dimensões de 

(2,3 x 1,05)m e o seu puxamento no interior da vala poderá ser feito com uma corda 

de sisal amarrada em sua extremidade.  

Durante o lançamento, os dutos deverão estar tamponados. 

Os dutos deverão ter caimento de, no mínimo, 0,3%. 

Todos os dutos serão devidamente acondicionados com com envolvimento 

total de concreto. 

 

 

4.1.1 Banco de Dutos 16x 4”(Ø 100mm) PEAD  

 

 

Construção Rede de linha de Dutos com 16 tubos de 4"(100mm) - 16x 

Ø100mm PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados 

em concreto (em travessias), conforme NBR 13897/1997, NBR 13898/1997. 

Incluindo (tampões/terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame 

ou corda guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação 

composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.  

Fabricação: Kanaflex - Ref.:Kanalex ou equivalente técnico normalizado. 
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4.1.2 Banco de Dutos 12x 4”(Ø 100mm) PEAD  

 

 

Construção Rede de linha de Dutos com 12 tubos de 4"(100mm) - 12x 

Ø100mm PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados 

em concreto (em travessias), conforme NBR 13897/1997, NBR 13898/1997. 

Incluindo (tampões/terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame 

ou corda guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação 

composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC.  

Fabricação: Kanaflex - Ref.:Kanalex ou equivalente técnico normalizado. 

 

 

4.1.3 Banco de Dutos 8x 4”(Ø 100mm) PEAD  

 

 

Construção Rede de linha de Dutos com 8 tubos de 4"(100mm) - 8x Ø100mm 

PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em 

concreto (em travessias), conforme NBR 13897/1997, NBR 13898/1997. Incluindo 

(tampões/terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame ou corda 

guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto 

de mastique e 1 rolo de filme de PVC.  

Fabricação: Kanaflex - Ref.:Kanalex ou equivalente técnico normalizado. 

 

 

4.1.4 Banco de Dutos 6x 4”(Ø 100mm) PEAD  

 

 

Construção Rede de linha de Dutos com 6 tubos de 4"(100mm) - 6x Ø100mm 

PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em 

concreto (em travessias), conforme NBR 13897/1997, NBR 13898/1997. Incluindo 

(tampões/terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame ou corda 

guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto 

de mastique e 1 rolo de filme de PVC.  

Fabricação: Kanaflex - Ref.:Kanalex ou equivalente técnico normalizado. 
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4.1.5 Banco de Dutos 4x 4”(Ø 100mm) PEAD  

 

 

Construção Rede de linha de Dutos com 4 tubos de 4"(100mm) - 4x Ø100mm 

PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em 

concreto (em travessias), conforme NBR 13897/1997, NBR 13898/1997. Incluindo 

(tampões/terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame ou corda 

guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto 

de mastique e 1 rolo de filme de PVC.  

Fabricação: Kanaflex - Ref.:Kanalex ou equivalente técnico normalizado. 

 

 

4.1.6 Banco de Dutos 1x 2”(Ø 50mm) PEAD  

 

 

Construção Rede de linha de Dutos com 1 tubo de 2"(50mm) - 1x Ø50mm 

PEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, envelopados em 

concreto (em travessias), conforme NBR 13897/1997, NBR 13898/1997. Incluindo 

(tampões/terminais em cada trecho, fita de aviso perigo energia e arame ou corda 

guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação composto 

de mastique e 1 rolo de filme de PVC.  

Fabricação: Kanaflex - Ref.:Kanalex ou equivalente técnico normalizado. 

 

 

4.1.7 Banco de Dutos 6x 4”(Ø 100mm) PEAD pelo MND 

 

 

Construção Rede de linha de Dutos pelo método não destrutivo (M.N.D.) com 

6 tubos de 100mm-6xØ100mmPEAD (Polietileno de Alta Densidade), corrugado 

helicoidal, conforme NBR13897/1997, NBR13898/1997, Fabricação:Kanaflex, com 

emprego de equipamento eletro-mecânico específico dotados de sondas, hastes, 
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alargadores, navegadores e localizadores eletrônicos Referência Polidrill Perfuração 

Horizontal Direcional. 

 

 

4.1.8 Execução e Preenchimento de Valetas em Pavimento Rígido 

 

 

Para interligação ás shallow bases serão executadas valetas de dimensões 

variadas de acordo com os detalhes de projeto. Estas valetas serão executadas em 

dois cortes paralelos por serras circulares. Nas proximidades das luminárias existirá 

um gradativo aprofundamento para facilitar a chegada dos cabos. 

Nos trechos de pavimento rígido, os cabos serão instalados diretamente nas 

valetas. Nesse caso o recompletamento das cavas será efetuado com resina até á 

superfície do concreto existente. Marca Possehi, modelo cable jointer ou equivalente 

técnico normatizado. 

 

 

4.1.9 Desativação e Remoção Redes de Dutos 

 

 

Todas as redes de dutos existentes, que vierem a interferir na implantação da 

RESA, novos trechos de pista, saidas rápidas serão desviadas, sendo os trechos 

existentes não utilizados a desativar e remover, ou seja, novos trechos serão 

construídos para que os existentes possam ser removidos ou destruídos. 

A desativação destes trechos só será efetuada após o remanejamento de 

todas as redes (elétrica e eletrônica) existentes. 

A remoção das redes deve ser efetuada completa, retirando todas as 

tubulações e macissos de concreto se os houver, para bota fora autorizado, devendo 

ser recomposto todo o pavimento com fornecimento de grama nas areas 

intervencionadas. 

Os entulhos serão removidos para o local de descarga externo ao Aeroporto 

sob ônus e responsabilidade da CONTRATADA. 
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4.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS 

 

 

Nos trechos de pavimento flexível, serão usados equipamentos motorizados 

(valetadeiras), para abertura de valas. 

As valas terão a largura máxima de 15 cm (instalação de um tubo) ou 25cm 

(instalação de 2 tubos) e profundidade média de 45 cm, em relação á superfície 

acabada. Nos locais de simples implantação de cabo de aterramento a profundidade 

será de 15,0cm, incluindo reaterro compactado. 

Este consiste na execução da recomposição do terreno por conta das 

escavações promovidas para assentamento das redes (bancos) de dutos. 

O material proveniente da escavação será destinado à execução da 

recomposição do terreno. 

Quando não especificado e após a remoção completa das formas, entulhos e 

completo esgotamento de água, o reaterro deve ser feito em camadas de 20cm no 

máximo, e através de compactação mecânica ou manual uniforme.  

O material pode ser o mesmo que foi retirado, quando da abertura das valas, 

desde que esteja isento de pedras, detritos e outras impurezas. 

Após a execução de cortes em ruas, diques, tubovias, áreas urbanizadas etc., 

os cortes devem ser reconstituídos a sua condição original, inclusive com 

regularização do subleito e execução de sub-base. 

Ao ser concluído o serviço, todo o material remanescente deve ser removido 

para local de bota-fora aprovado pela Fiscalização. O terreno deve ser entregue 

limpo e nivelado. 

Nos trechos de área gramada serão abertos vários tipos de vala, de acordo 

com as interligações previstas, sendo na generalidade de 600mm largura e 

profundidade 1000mm, incluindo reaterro compactado. 

Este consiste na execução da recomposição do terreno por conta das 

escavações promovidas para assentamento das redes (bancos) de dutos. 

O material proveniente da escavação será destinado à execução da 

recomposição do terreno. 

Quando não especificado e após a remoção completa das formas, entulhos e 

completo esgotamento de água, o reaterro deve ser feito em camadas de 20cm no 

máximo, e através de compactação mecânica ou manual uniforme.  
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O material pode ser o mesmo que foi retirado, quando da abertura das valas, 

desde que esteja isento de pedras, detritos e outras impurezas. 

Após a execução de cortes em ruas, diques, tubovias, áreas urbanizadas etc., 

os cortes devem ser reconstituídos a sua condição original, inclusive com 

regularização do subleito e execução de sub-base. 

Ao ser concluído o serviço, todo o material remanescente deve ser removido 

para local de bota-fora aprovado pela Fiscalização. O terreno deve ser entregue 

limpo e nivelado. 

 

 

4.2.1 Escavação de Valas Mecanizada 

 

 

A escavação de valas mecanizada é realizada com recurso a equipamentos 

mecânicos adequados ás valas a efetuar, devendo os mesmos serem previamente 

aprovados pela FISCALIZAÇÃO: 

 

 

4.2.2 Escavação de Valas Manual 

 

 

A escavação de valas manual é realizada sem recurso a equipamentos 

mecânicos, sendo só realizada pontualmente nos locais em que não seja possível a 

utilização de meios mecânicos. 

Considerou-se 5% do volume total de escavação. 

 

 

4.3 REATERRO 

 

 

Este consiste na execução da recomposição do terreno por conta das 

escavações promovidas para assentamento das redes (bancos) de dutos. 

O material proveniente da escavação será destinado à execução da 

recomposição do terreno. 
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Quando não especificado e após a remoção completa das formas, entulhos e 

completo esgotamento de água, o reaterro deve ser feito em camadas de 20cm no 

máximo, e através de compactação mecânica ou manual uniforme.  

O material pode ser o mesmo que foi retirado, quando da abertura das valas, 

desde que esteja isento de pedras, detritos e outras impurezas. 

Após a execução de cortes em ruas, diques, tubovias, áreas urbanizadas etc., 

os cortes devem ser reconstituídos a sua condição original, inclusive com 

regularização do subleito e execução de sub-base. 

Ao ser concluído o serviço, todo o material remanescente deve ser removido 

para local de bota-fora aprovado pela Fiscalização. O terreno deve ser entregue 

limpo e nivelado. 

 

 

4.3.1 Reaterro Compactado Mecanizado 

 

 

O reaterro compactado mecanizado é realizado com recurso a equipamentos 

mecânicos adequados, sendo o procedimento de execução devidamente aprovado 

pela fiscalização. 

 

 

4.3.2 Reaterro Compactado Manual 

 

 

O reaterro compactado Manual será realizado pontualmente sendo realizado 

sem recurso a equipamentos mecânicos, para complemento do aterro mecanizado 

ou sempre que este não seja possível. 

Considerou-se 5% do volume total de reaterro.. 

 

 

4.4 CAIXA DE PASSAGEM 
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As caixas de passagem são classificadas, quanto à utilização e finalidade, 

nos seguintes tipos: 

 Caixa tipo Pesada - A ser aplicada em áreas sujeitas a tráfego de 

veículos rodoviários (leves ou pesados), tráfego de aeronaves e em 

travessia de vias (de veículos ou aeronaves), acessos e 

estacionamentos, construída em concreto armado in loco, largura (L) 

1300 a 2100mm, Profundidade (P) 1300 a 2100mm, Altura (H) 1500 a 

2750mm. 

 Leve - A ser aplicada em áreas não sujeitas a trafego de veículos 

(leves ou pesados) e nem de aeronaves, construída em tijolos maciços, 

largura (L) 1300 a 2100mm, Profundidade (P) 1300 a 2100mm, Altura 

(H) 1500 a 2750mm. 

 

As caixas de passagem deverão ser executadas de forma completa , isto é, 

com todas as ferragens internas inclusas, de acordo com os detalhes construtivos. 

A altura pode variar em função de interferências da rede de dutos a construir 

com redes existentes e de acordo com a profundidade da respectiva drenagem. 

Estão inclusos, ainda, o desmatamento (quando for o caso), a limpeza da 

área, a escavação, a remoção de material e a recomposição do terreno no entorno 

da caixa. 

Quando construídas sob área pavimentada, tais como revestimento em 

CBUQ, está incluso também a sua recuperação (a regularização do subleito, a 

execução da sub-base, a imprimação e o novo revestimento) de acordo com o 

pavimento existente. 

O fundo das caixas não deverá possuir dreno e deve ser impermeável, de 

modo a evitar a entrada de água oriunda do lençol freático ou de águas pluviais. 

As paredes, inclusive o fundo e o topo, deverão receber impermeabilização de 

argamassa com SIKA interna e externamente. 

Deverão ser instalados dois suportes para cabos em cada face da caixa de 

passagem, com a quantidade de degraus variável e de acordo com o projeto 

executivo. Os suportes para cabos deverão ser posicionados de modo que haja um 

recobrimento dos envelopes de dutos em torno de 0,10m acima e 0,10m abaixo das 

faces superior e inferior, respectivamente. 

Não deverão ser instaladas escadas de marinheiro no interior das caixas. 
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Nas paredes das caixas, onde chegam os dutos e sobre eles, deverá ser 

deixado um tubo de 18,75mm para passagem do condutor de aterramento. 

Os tampões das caixas de passagem deverão ficar centralizados. 

Os eixos dos envelopes que chegam em uma mesma caixa, não poderão 

estar desalinhados mais do que 0,20m na vertical. 

A plaqueta de identificação das caixas deverá ser de aço inoxidável, de 

(150mm x50mm), pintada na cor cinza claro, gravada com ferretes de 20mm, na cor 

vermelha. 

Deverá ser gravado o TAG da caixa, conforme indicado em projeto. A 

plaqueta de identificação deverá ser fixada na parte interna do pescoço da caixa, por 

meio de pinos de aço inoxidável. 

Tampão de ferro fundido dúctil, circular, não ventilado, diâmetro nominal 

600mm (diâmetro livre de passagem), com tampa articulada, removível e com 

bloqueio anti-fechamento acidental, com travamento automático realizado por barra 

elástica, com anel anti-ruído e trava antiabertura com chave codificada, constituído 

de tampa e telar, classe F 900 (900kN) de acordo com a norma ABNT NBR 10160 

(EN 124). 

A articulação da tampa deverá ser por meio de rótula, com abertura a 130º, 

provida de bloqueio de segurança a 90º impedindo o fechamento acidental. Não será 

permitida articulação por pinos, grampos de aço e/ou parafusos, nem a fixação por 

solda. 

O tampão deverá ter um sistema anti-roubo na articulação que permita, a 

critério do instalador, a retirada ou não da tampa do telar. Em posição desarmada o 

sistema anti-roubo deverá permitir a abertura e a retirada da tampa do telar. Em 

posição armada o sistema antiroubo deverá impedir a retirada (roubo) da tampa, 

permitindo a abertura normal da tampa articulada.  

O sistema anti-roubo deverá assegurar uma fixação sólida da tampa no telar, 

que não poderá ser desmontada uma vez assentado o tampão no concreto. 

A superfície do tampão deve ser antiderrapante e possuir a inscrição 

“ELÉTRICA”, “ELETRÔNICA” ou ELETRO-ELETRÔNICA”, conforme o caso. 

As caixas deverão ser providas de todos os acessórios complementares 

necessários para o correto instalação de todos os equipamentos. 

No fornecimento e instalação das caixas está incluído perfilado em chapa de 

aço galvanizada eletroliticamente, #12MSG, tipo perfurado, conjunto com 8 barras, 
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dimensões:38mmx38mmx1100mm (com todos os acessórios necessários para a 

instalação). Para fixação dos cabos alimentadores e de aterramento. FAB.: 

MARVITEC. 

 

 

4.4.1 Caixa de Passagem Tipo – CP-II 

 

 

Caixa de Passagem em Alvenaria dimensões 950x950x1700mm, com 

Tampão de Ferro Ø 0,55m Classe F900 - Tipo CP-II. Deverá ser equipada com 

acessórios de fixação para cabos de energia, bandeja para locação de 

transformadores de isolamento e todos os acessórios complementares á correta 

instalação de todos os equipamentos e sistemas. 

 

 

4.4.2 Caixa de Passagem Tipo – CP-V 

 

 

Caixa de Passagem em Alvenaria dimensões 1800x1800x2600mm, com 

Tampão de Ferro Ø 0,55m Classe F900 - Tipo CP-V. Deverá ser equipada com 

acessórios de fixação para cabos de energia, bandeja para locação de 

transformadores de isolamento e todos os acessórios complementares á correta 

instalação de todos os equipamentos e sistemas. 

 

 

4.4.3 Limpeza e Organização de caixa de passagem 

 

 

Limpeza e organização de caixas Energia e Eletrônica existentes (inclui 

limpeza interior, organização de cabeamento, fixação cabeamento e identificação de 

todo o cabeamento. 
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4.4.4 Identificação de Luminárias e Caixas 

 

 

Limpeza e organização de caixas Energia e Eletrônica existentes (inclui 

limpeza interior, organização de cabeamento, fixação cabeamento e identificação de 

todo o cabeamento. 

 

 

4.4.5 Desativação e Remoção Caixas Existentes 

 

Todas as caixas existentes, que vierem a interferir na implantação da RESA, 

novos trechos de pista, saidas rápidas serão desviadas, sendo as caixas existentes 

não utilizadas a desativar e remover, ou seja, novas caixas serão construídas para 

que as existentes possam ser removidas ou destruídas. 

A desativação destas caixas só será efetuada após o remanejamento de 

todas as redes (elétrica e eletrônica) existentes. 

A remoção das caixas deve ser efetuada completa, retirando todas as 

estruturas e macissos de concreto se os houver, para bota fora autorizado, devendo 

ser recomposto todo o pavimento com fornecimento de grama nas areas 

intervencionadas. 

Os entulhos serão removidos para o local de descarga externo ao Aeroporto 

sob ônus e responsabilidade da CONTRATADA. 

 

 

4.5 DRENAGEM CAIXAS 

 

 

Paralelamente e abaixo das redes de dutos deverá correr um tubo de PVC de 

esgoto (sem envelopamento), com diâmetro nominal (DN) de 100mm, para fazer a 

interligação (vasos comunicantes) entre as caixas de passagem e dessas às redes 

de drenagem existentes ou a construir, para o escoamento das águas oriundas de 

lençol freático ou pluviais, que por ventura venham a entrar nas caixas. 
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Para a interligação do sistema de drenagem das redes de dutos à rede de 

drenagem existente ou a construir deverá ser construída uma caixa de passagem 

com tipo e dimensões a serem definidos no projeto executivo.  

Para essa interligação deverá ser utilizada válvula de retenção, de modo a 

evitar o fluxo inverso de água. 

Os tubos para drenagem das águas pluviais deverão ter caimento de 0,3% no 

mínimo entre trechos de até 60m.  

Quando o terreno não for nivelado, o caimento deverá acompanhar a 

inclinação do terreno. Em qualquer caso o tubo deverá correr sempre acima da 

superfície superior do sistema de drenagem existente, possibilitando o escoamento 

da água por gravidade. 

Nos casos de interferência do tubo de drenagem com redes existentes, tendo 

em vista às diversas possibilidades, a solução deverá ser definida in loco. 

 

 

4.5.1 Duto 1x 4”(Ø 100mm) PEAD  

 

 

Construção de Duto com 1 tubo de 4"(100mm) - 1x Ø100mm PEAD 

(Polietileno de Alta Densidade), corrugado helicoidal, para drenagem caixas de 

passagem, incluindo todos os acessórios de fixação e montagem.  

Fabricação: Kanaflex - Ref.:Kanalex ou equivalente técnico normalizado. 

 

 

4.6 BASES METÁLICAS 

 

 

As bases metálicas a fornecer e instalar serão próprias para instalação de 

luminária de balizamento e/ou abrigo de transformador(es) de aeródromo, em 

conformidade com a última edição da AC 150/5345-42 da FAA.  

Deve ser fabricada em aço inoxidável A36 e protegida por galvanização com 

imersão a quente. Após o corte, dobra e usinagem, as peças devem ser montadas 

através de solda à arco (Ref.: ADB ou equivalente). 
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Deve ser fornecida com terminais de aterramento interno e externo e entrada 

de dutos com quantidade, tamanho (diâmetro) e posição adequados com o projeto. 

A base deve ser fornecida completa, isto é, corpo (peça inteira ou múltiplas 

seções), flange, tampa, parafusos de aço inoxidável, juntas de borracha, anéis de 

vedação, adaptadores/espaçadores e demais acessórios. 

Os anéis espaçadores e de flange devem ser banhados em zinco ou cádmio e 

cromados. 

A tampa da base deve ser feita de aço usinado galvanizado por imersão a 

quente e pintada de amarelo. 

O tamanho (diâmetro nominal) das bases deve ser de 305mm, podendo a 

profundidade variar de 170 (base rasa) a 600mm (base profunda). 

As caixas de passagem são classificadas, quanto à utilização e finalidade, 

nos seguintes tipos: 

 L-867 - Bases e extensões para aplicações sujeitas a carga ocasional 

de veículos leves, mas nenhuma aeronave ou outros veículos de carga 

pesada. 

 L-868 - Bases e extensões para aplicações sujeitas a aeronaves e a 

outros veículos de carga pesada. 

 

As bases metálicas devem ser protegidas por caixas de concreto, isto é, as 

laterais e o fundo da caixa devem ser envoltos por uma camada de concreto com 

espessura mínima de 10cm para as caixas tipo L-867 e de 30cm para as do tipo L-

868. 

As bases metálicas a adotar para os centros de taxi, deverão possuir 

capacidade para alojar no seu interior os transformadores e espaço de reserva para 

instalação dos módulos de endereçamento, a instalar em fase posterior. 

 

 

4.6.1 Base Metálica L-868 para luminárias 

 

 

Fornecimento, Instalação e Comissionamento de Base Metálica, com tampa, 

diâmetro de 12", conforme FAA - L868, incluindo todos os elementos de fixação, tais 

como: parafusos, arruelas, porcas e junta de borracha.  
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As bases serão fornecidas completas com conector para aterramento (cabo 

#50mm²) soldado na parte externa e outro na parte interna, furações para 

entrada/saída dos dutos de PVC e anéis de vedação para entrada dos dutos de 

PVC.  

Ref.: ADB ou equivalente técnico normalizado. 

 

 

4.6.2 Base Metálica L-868 de Passagem 

 

 

Fornecimento, Instalação e Comissionamento de Base Metálica, com tampa 

cega, diâmetro de 12", conforme FAA - L868, incluindo todos os elementos de 

fixação, tais como: parafusos, arruelas, porcas e junta de borracha.  

As bases serão fornecidas completas com conector para aterramento (cabo 

#50mm²) soldado na parte externa e outro na parte interna, furações para 

entrada/saída dos dutos de PVC e anéis de vedação para entrada dos dutos de 

PVC.  

Ref.: ADB ou equivalente técnico normalizado. 

 

 

4.6.3 Base Metálica L-867 para luminárias 

 

 

Fornecimento, Instalação e Comissionamento de Base Metálica com tampa, 

para luminária elevada em área pavimentada, Diâmetro 12", conforme FAA - L867, 

incluindo todos os elementos de fixação, tais como: parafusos, arruelas, porcas e 

junta de borracha.  

As bases serão fornecidas completas com Conector para aterramento (cabo 

#50mm²) soldado na parte externa e outro na parte interna, furações para 

entrada/saída dos dutos de PVC e anéis de Vedação para entrada dos dutos de 

PVC.  

Ref.: ADB ou equivalente técnico normalizado. 
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4.6.4 Base Metálica Shallow Base 

 

 

Fornecimento, Instalação e Comissionamento de Base Metálica Shallow 

Base, diâmetro de 8", conforme FAA, incluindo todos os elementos de fixação, tais 

como: parafusos, arruelas, porcas e junta de borracha.  

As bases serão fornecidas completas com conector para aterramento soldado 

na parte externa e outro na parte interna, furações para entrada/saída dos cabos e 

anéis de vedação.  

Ref.: ADB ou equivalente técnico normalizado. 

 

 

4.6.5 Desativação e Remoção Bases Luminárias 

 

 

As bases de luminárias existentes, que vierem a interferir na implantação da 

RESA, novos trechos de pista, saídas rápidas serão removidas. 

Para a remoção das bases, será utilizada broca tubular diamantada para 

asfalto, com motor hidráulico, tendo os furos diâmetro 250mm. 

Todos os furos serão tapados, com material igual ao local da furação, 

devidamente compatibilizado com o pavimento existente. 

Os entulhos serão removidos para o local de descarga externo ao Aeroporto 

sob ônus e responsabilidade da CONTRATADA. 

 

 

5 ATERRAMENTO 

 

 

Sobre cada envelope de duto(s) deverá correr longitudinalmente um cabo de 

cobre nu (condutor de proteção), em permanente contato com a terra, entrando nas 

caixas de passagem de alvenaria para formar o anel de aterramento interno ou 

interligando as caixas metálicas L-867 e L-868. 

Além de cabos de cobre, também deverão ser instaladas hastes de 

aterramento, conforme indicado em projeto (no mínimo a cada 300m). 
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Todas as interligações entre cabos ou entre cabos e hastes de aterramento 

deverão ser feitas por meios de conectores tipo FCI prensado por alicate próprio. 

Nos trechos em que dois ou mais envelopes caminharem próximos, os cabos 

de cobre nu que correm sobre cada envelope deverão ser interligados por outros 

transversais, também de cobre nu. No ponto de interligação deverá ser cravada uma 

haste de aterramento. 

Será instalada haste de aterramento nas caixas de passagem, conforme a 

distância prevista em norma (mínimo a cada 300m) ou conforme situações 

especiais. 

O condutor deverá ser de cobre eletrolítico nu de alta condutividade, têmpera 

meio dura, encordoamento classe 2A e formação de 7 a 19 fios, em conformidade 

com a norma ABNT NBR 5111, nas seções de 50,0mm2. 

A conexão exotérmica - Processo de conexão por solda exotérmica deverá 

incluir cone de aço, contendo metal de solda, molde de grafite com tampa 

abafadora, unidade de controle para ignição do sistema, alicate para manuseio do 

molde e demais acessórios e ferramentas para instalação. 

O molde: Deverá ser desprovido de trincas, projetado para suportar altas 

temperaturas e garantir uma vida útil não menor do que 50 repetições. O molde 

deverá ser fabricado a partir de material grafite com pureza de 98,5% e deverá 

conter tampa abafadora. 

O metal de solda exotérmica deverá ser acondicionado em recipiente em 

forma de cone de aço, selado, com terminal de contato acoplado. Não deverá conter 

fósforo ou quaisquer substâncias cáusticas, tóxicas ou explosivas e, ainda, atender a 

todos os requisitos da IEEE-837 e UL-467. 

As Hastes de aterramento deverão ser fabricadas com núcleo de aço SAE 

1010/1020 e revestida em cobre pelo processo de eletrodeposição com, no mínimo, 

95% de pureza e sem traços de zinco, com camada mínima de 254μm, conforme 

norma UL 467 e Ø19mm x 3,00m de comprimento. 

 

 

5.1 HASTE DE ATERRAMENTO 
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Fornecimento e Instalação de Hastes de aterramento Ø3/4" x 3,00m – 

instalada em Caixas de Passagens indicadas em projeto, conforme NBR 

13571/1996. 

Fab. FASTWELD ou equivalente técnico. 

 

 

5.2 CABO 50mm², 

 

 

Fornecimento e Instalação de Cabo de cobre nu meio duro, classe 2 A, 

50mm², instalação enterrada, conforme NBR 6524/1998 e NBR5419/2001.  

Fab. FASTWELD ou equivalente técnico. 

 

 

5.3 SOLDA EXOTÉRMICA CABO – HASTE DE ATERRAMENTO 

 

 

Execução de solda exotérmica entre haste 5/8" x cabo 50mm² em grafite de 

alta densidade. Fab. FASTWELD, Ref.: G3R-5850 (o fabricante deverá ser 

consultado), incluso acessórios necessários a execução:  

Cartucho para solda exotérmica de óxido de cobre e alumínio com 

acabamento estanhado. Fab. FASTWELD, tipo 115; Luva de Cravação para Haste 

de Aterramento Ø 5/8" x 3,00m. Fab.: FASTWELD, Ref.: LC-58. 

 

 

5.4 SOLDA EXOTÉRMICA ENTRE CABOS 

 

 

Execução de solda exotérmica entre cabos 50mm², tipo "T", em grafite de alta 

densidade, para conexão da malha de aterramento ao ramal da luminária.  Fab. 

FASTWELD, Ref.: T1C-5050 (o fabricante deverá ser consultado), incluso 

acessórios necessários a execução: Cartucho para solda exotérmica de óxido de 

cobre e alumínio com acabamento estanhado. Fab. FASTWELD, tipo 90. 
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5.5 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO PARALELA 

 

 

Execução de solda exotérmica entre cabos 50mm² x 50mm², tipo conexão 

paralela, em grafite de alta densidade, para conexão da malha de aterramento ao 

transformador de isolamento, haste metálica, tampão e outras conexões.  

Fab. FASTWELD, Ref.: P1C-5050 (o fabricante deverá ser consultado), 

incluso acessórios necessários a execução: Cartucho para solda exotérmica de 

óxido de cobre e alumínio com acabamento estanhado. Fab. FASTWELD - tipo 90. 

 

 

5.6 SOLDA EXOTÉRMICA CABO – SUPERFICIE METÁLICA 

 

 

Execução de solda exotérmica entre Superfície Metálica (Tampão da Caixa 

Passagem) x cabos 50mm², tipo terminal, em grafite de alta densidade.  

Ref.: Fab. FASTWELD, Ref.: H2C-50, incluso acessórios necessários à 

execução: Cartucho para solda exotérmica de óxido de cobre e alumínio com 

acabamento estanhado. Fab. FASTWELD, tipo 90. 

 

 

5.7 CONETOR TERMINAL DE COMPRESSÃO 

 

 

Fornecimento e instalação de Conector terminal de compressão em cobre 

estanhado p/ Cabo 50mm², para conexão do cabo de aterramento ao Transformador 

de Isolamento e Base Metálica, com todos os acessórios de fixação: porca, 

parafuso, bucha de fixação e arruela, conforme NBR 5410/2004.  

Fab. TERMOTÉCNICA, Ref.: TEL5150 e acessórios de fixação. 

 

 

6 BALIZAMENTO LUMINOSO 
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No âmbito da presente intervenção, prevê-se: 

 

 Substituição de todas as luminárias de borda de taxi, por luminárias 

novas, incluindo os respetivos transformadores; 

 Instalação de Novas luminárias nas novas pistas; 

 Instalação de luminárias borda de pista de pouso e decolagem de 30 

em 30 metros; 

 Substituição das luminárias de cabeceira e fim de pista na cabeceira 

34. 

 

Está incluído no fornecimento das luminárias todos os acessórios necessários 

ao correto funcionamento destas. 

 

 

6.1 LUZES DE BORDA DE PISTA DE TAXI  

6.1.1 Luminária Elevada de Borda de Taxi 

 

 

Fornecimento e Instalação de luzes de borda de pista de táxi. 

As luzes serão instaladas segundo os seguintes princípios: 

 Nos trechos retilíneos as luzes estarão distribuídas em intervalos 

longitudinais uniformes de até 30 m; 

 Locação em linha paralela ao eixo da taxiway; 

 Locação a 3 m de distância da borda do taxiway (após redução do raio 

de curvatura). 

Espaçamento uniforme entre as luminárias nas partes curvas e retilíneas 

As luzes serão de baixa intensidade com tecnologia Lâmpada LED 6,6A, com 

expectativa de vida não inferior a 50.000 horas em plena intensidade, 

omnidirecionais, do tipo elevada, dome de vidro azul, juntas de vedação, haste de 

acoplamento frangível, cabo bipolar com plugue, fonte de alimentação e todos os 

acessórios para a correta instalação em conformidade com o Anexo 14 - Volume I 

da ICAO, com a IEC 61827 e com a última edição da AC 150/5345-46 da FAA, 

instalada em base metálica tipo L-867 FAA com tampa. 
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As luzes de borda de pistas de táxi serão luzes azuis ininterruptas. As luzes 

serão vistas até, no mínimo, 75º acima da horizontal e em todos os ângulos de 

azimute necessários para oferecer orientação a um piloto taxiando em qualquer 

sentido. 

A intensidade das luzes de borda de pista de táxi será, no mínimo, de acordo 

com ICAO na abertura angular vertical de 0º a 6º e de acordo com ICAO em 

qualquer ângulo vertical compreendido entre 6º e 75º. 

A luminária deve ser fornecida completa: corpo, sistema óptico, fonte de 

alimentação, anéis e juntas de vedação/fixação, acoplamento com rosca 2” 

quebrável, cabo bipolar com plugue para ligação ao transformador, transformador e 

demais componentes e materiais para instalação. 

Deve ser frangível, do tipo ominidirecional e fornecida com placa e vedação 

próprias para montagem em base metálica profunda, padrão FAA L-867, 12” (30cm). 

O corpo da luminária, parte superior (alojamento da fonte de alimentação) e 

parte inferior (haste frangível com acoplamento roscável de 2”), deve ser em liga de 

alumínio fundido de alta resistência mecânica e durabilidade. 

O sistema óptico deve ser composto conjunto de lâmpadas LED, cúpula 

(dome) em policarbonato e demais componentes de montagem e vedação. 

O conjunto deve ser hermeticamente fechado, devendo a estanqueidade ser 

garantida por meio de anéis/juntas de vedação. 

Todos os componentes devem ser a prova de corrosão, sem a utilização de 

revestimentos protetores agressivos ao meio-ambiente. Devem ser utilizados 

materiais ecologicamente corretos. 

As luzes a aplicar serão referência ETES LED da ADB ou equivalente técnico. 

 

 

6.1.2 Remoção de Luminária Elevada de Borda de Taxi 

 

 

Estando previsto na presente intervenção a substituição de todas as 

luminárias borda de taxi, por luminárias a LED, deverá a CONTRATADA efetuar a 

remoção cuidadosa das Luminárias e transformadores de Borda de Pista Taxi 

existentes, embalagem e armazenagem dos mesmos. 
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Em virtude da impossibilidade da interrupção da operacionalidade do 

Aeroporto, deverá a CONTRATADA apresentar estratégia de execução (plano de 

transição), para aprovação da Fiscalização. 

Com a finalidade de manter a continuidade dos circuitos e evitar o excesso de 

cabo no interior das caixas, a CONTRATADA deverá efetuar o corte das sobras e 

retirada dos cabos inativos, bem como executar o fechamento dos circuitos 

existentes através da utilização de “kit de emenda”. 

A CONTRATADA será responsável pela remoção cuidadosa dos 

equipamentos, bem como seu acondicionamento em embalagens de madeira e sua 

entrega no depósito da INFRAERO, através da Fiscalização. 

 

 

6.2 LUZES DE BORDA DE PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 

6.2.1 Luminária Embutida de Borda de Pista de Pouso e Decolagem 

(Amarela/Branca)  

 

 

Fornecimento e instalação de luminárias de Borda de Pista de Pouso e 

Decolagem, completas, incluindo todos os acessórios, de acordo com ponto 5.3.9 do 

Anexo 14 Volume 1, FAA: AC 150/5345-46 e NATO: STANAG 3316.atendendo ás 

seguintes caraterísticas: 

 Faixa Luminosa Bidirecional, de alta intensidade, de cores 

(amarelo/Branco); 

 Diâmetro externo 8” instalada em Shallow Base; 

 Fará uso de 2 (duas) lâmpadas halogêneas de 105W /6,6A, com vida útil 

não inferior a 1000 horas em brilho máximo; 

 Em função da orientação das luminárias referente ao centro da pista, o 

conjunto ótico terá uma convergência á direita ou á esquerda; 

 A protusão da luminária acima do nível da pista não deverá exceder 12,7 

mm; 

 As partes principais da luminária deverão ser construídas em liga de 

alumínio de alta resistência; 
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 Todas as peças incluindo os elementos de fixação devem ser totalmente á 

prova de corrosão; 

 Os prismas óticos deverão ser possíveis de serem substituídos sem 

aplicação de componentes selantes; 

 A luminária deverá ser equipada com um plugue de alivio de pressão para 

facilitar a remoção da tampa interior e para permitir pressurização e teste 

de estanqueidade à água. 

 

A luminária deve ser fornecida completa: corpo, sistema óptico, anéis e juntas 

de vedação/fixação, acoplamento e demais componentes e materiais para a correta 

instalação. 

 

As luzes a aplicar serão referência FED da ADB ou equivalente técnico. 

 

 

6.2.2 Luminária Embutida de Borda de Pista de Pouso e Decolagem 

(Branca/Branca)  

 

 

Fornecimento e instalação de luminárias de Borda de Pista de Pouso e 

Decolagem, completas, incluindo todos os acessórios, de acordo com ponto 5.3.9 do 

Anexo 14 Volume 1, FAA: AC 150/5345-46 e NATO: STANAG 3316.atendendo ás 

seguintes caraterísticas: 

 Faixa Luminosa Bidirecional, de alta intensidade, de cores 

(Branco/Branco); 

 Diâmetro externo 8” instalada em Shallow Base; 

 Fará uso de 2 (duas) lâmpadas halogêneas de 105W /6,6A, com vida útil 

não inferior a 1000 horas em brilho máximo; 

 Em função da orientação das luminárias referente ao centro da pista, o 

conjunto ótico terá uma convergência á direita ou á esquerda; 

 A protusão da luminária acima do nível da pista não deverá exceder 12,7 

mm; 
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 As partes principais da luminária deverão ser construídas em liga de 

alumínio de alta resistência; 

 Todas as peças incluindo os elementos de fixação devem ser totalmente á 

prova de corrosão; 

 Os prismas óticos deverão ser possíveis de serem substituídos sem 

aplicação de componentes selantes; 

 A luminária deverá ser equipada com um plugue de alivio de pressão para 

facilitar a remoção da tampa interior e para permitir pressurização e teste 

de estanqueidade à água. 

 

A luminária deve ser fornecida completa: corpo, sistema óptico, anéis e juntas 

de vedação/fixação, acoplamento e demais componentes e materiais para a correta 

instalação. 

 

As luzes a aplicar serão referência FED da ADB ou equivalente técnico. 

 

 

6.2.3 Luminária Elevada de Borda de Pista de Pouso e Decolagem 

(Amarela/Branca)  

 

 

Fornecimento e Instalação de luzes de borda de pista de Pouso e Decolagem 

completas, incluindo todos os acessórios, de acordo com ponto 5.3.9 do Anexo 14 

Volume 1, FAA: AC 150/5345-46 e NATO: STANAG 3316, para operação CAT I, II 

ou III. 

As luzes serão instaladas segundo os seguintes princípios: 

 As luzes estarão distribuídas em intervalos longitudinais uniformes de 

até 30 m, as existentes serão mantidas, sendo instaladas novas 

luminárias entre estas; 

 Locação a 3 m de distância da borda da pista. 

 

As luzes serão de alta intensidade com 1 lâmpada halogênea de 150W /6,6A, 

com vida útil não inferior a 1000 horas em brilho máximo, em plena intensidade, 

omnidirecionais, do tipo elevada, dome Amarela/Branca, juntas de vedação, haste 
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de acoplamento frangível, cabo bipolar com plugue, fonte de alimentação e todos os 

acessórios para a correta instalação em conformidade com o Anexo 14 - Volume I 

da ICAO, instalada em base metálica tipo L-867 FAA com tampa. 

A luminária deve ser fornecida completa: corpo, sistema óptico, fonte de 

alimentação, anéis e juntas de vedação/fixação, acoplamento com rosca 2” 

quebrável, cabo bipolar com plugue para ligação ao transformador, transformador e 

demais componentes e materiais para instalação. 

Deve ser frangível, do tipo ominidirecional e fornecida com placa e vedação 

próprias para montagem em base metálica profunda, padrão FAA L-867, 12” (30cm). 

O corpo da luminária, parte superior (alojamento da fonte de alimentação) e 

parte inferior (haste frangível com acoplamento roscável de 2”), deve ser em liga de 

alumínio fundido de alta resistência mecânica e durabilidade. 

O conjunto deve ser hermeticamente fechado, devendo a estanqueidade ser 

garantida por meio de anéis/juntas de vedação. 

Todos os componentes devem ser a prova de corrosão, sem a utilização de 

revestimentos protetores agressivos ao meio-ambiente. Devem ser utilizados 

materiais ecologicamente corretos. 

As luzes a aplicar serão referência BPE da ADB ou equivalente técnico. 

 

 

6.2.4 Luminária Elevada de Borda de Pista de Pouso e Decolagem (Branca / 

Branca)  

 

 

Fornecimento e Instalação de luzes de borda de pista de Pouso e Decolagem 

completas, incluindo todos os acessórios, de acordo com ponto 5.3.9 do Anexo 14 

Volume 1, FAA: AC 150/5345-46 e NATO: STANAG 3316, para operação CAT I, II 

ou III. 

As luzes serão instaladas segundo os seguintes princípios: 

 As luzes estarão distribuídas em intervalos longitudinais uniformes de 

até 30 m, as existentes serão mantidas, sendo instaladas novas 

luminárias entre estas; 

 Locação a 3 m de distância da borda da pista. 
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As luzes serão de alta intensidade com 1 lâmpada halogênea de 150W /6,6A, 

com vida útil não inferior a 1000 horas em brilho máximo, em plena intensidade, 

omnidirecionais, do tipo elevada, dome Branca/Branca, juntas de vedação, haste de 

acoplamento frangível, cabo bipolar com plugue, fonte de alimentação e todos os 

acessórios para a correta instalação em conformidade com o Anexo 14 - Volume I 

da ICAO, instalada em base metálica tipo L-867 FAA com tampa. 

A luminária deve ser fornecida completa: corpo, sistema óptico, fonte de 

alimentação, anéis e juntas de vedação/fixação, acoplamento com rosca 2” 

quebrável, cabo bipolar com plugue para ligação ao transformador, transformador e 

demais componentes e materiais para instalação. 

Deve ser frangível, do tipo ominidirecional e fornecida com placa e vedação 

próprias para montagem em base metálica profunda, padrão FAA L-867, 12” (30cm). 

O corpo da luminária, parte superior (alojamento da fonte de alimentação) e 

parte inferior (haste frangível com acoplamento roscável de 2”), deve ser em liga de 

alumínio fundido de alta resistência mecânica e durabilidade. 

O conjunto deve ser hermeticamente fechado, devendo a estanqueidade ser 

garantida por meio de anéis/juntas de vedação. 

Todos os componentes devem ser a prova de corrosão, sem a utilização de 

revestimentos protetores agressivos ao meio-ambiente. Devem ser utilizados 

materiais ecologicamente corretos. 

As luzes a aplicar serão referência BPE da ADB ou equivalente técnico. 

 

 

6.2.5 Remoção de Luminárias Borda de Pista de Pouso e Decolagem 

 

 

Estando previsto na presente intervenção a construção de novas saídas 

rápidas, existem luminárias, que se encontram no seu trajeto, sendo necessário 

remover estas, pelo que, deverá a CONTRATADA efetuar a remoção cuidadosa das 

Luminárias e transformadores de Borda de Pista de Pouso e Decolagem existentes, 

que se encontram nos trechos a construir, efetuando a sua embalagem e 

armazenagem dos mesmos. 
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Em virtude da impossibilidade da interrupção da operacionalidade do 

Aeroporto, deverá a CONTRATADA apresentar estratégia de execução (plano de 

transição), para aprovação da Fiscalização. 

Com a finalidade de manter a continuidade dos circuitos e evitar o excesso de 

cabo no interior das caixas, a CONTRATADA deverá efetuar o corte das sobras e 

retirada dos cabos inativos, bem como executar o fechamento dos circuitos 

existentes através da utilização de “kit de emenda”. 

A CONTRATADA será responsável pela remoção cuidadosa dos 

equipamentos, bem como seu acondicionamento em embalagens de madeira e sua 

entrega no depósito da INFRAERO, através da Fiscalização. 

 

 

6.3 LUZES DE CABECEIRA DE PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 

6.3.1 Luminária Embutida de Cabeceira de Pista de Pouso e Decolagem  

 

 

Fornecimento e instalação de luminárias de Cabeceira de Pista de Pouso e 

Decolagem, completas, incluindo todos os acessórios, de acordo com ponto 5.3.10 

do Anexo 14 Volume 1, FAA: AC 150/5345-46 e NATO: STANAG 3316.atendendo 

ás seguintes caraterísticas: 

 Faixa Luminosa Unidirecional, de alta intensidade, de cor (Verde); 

 Diâmetro externo 12”; 

 Fará uso de 2 (duas) lâmpadas halogêneas de 105W /6,6A, com vida útil 

não inferior a 1000 horas em brilho máximo; 

 As partes principais da luminária deverão ser construídas em liga de 

alumínio de alta resistência; 

 Todas as peças incluindo os elementos de fixação devem ser totalmente á 

prova de corrosão; 

 Os prismas óticos deverão ser possíveis de serem substituídos sem 

aplicação de componentes selantes; 

 A luminária deverá ser equipada com um plugue de alivio de pressão para 

facilitar a remoção da tampa interior e para permitir pressurização e teste 

de estanqueidade à água. 
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A luminária deve ser fornecida completa: corpo, sistema óptico, anéis e juntas 

de vedação/fixação, acoplamento e demais componentes e materiais para a correta 

instalação. 

 

As luzes a aplicar serão referência FTH da ADB ou equivalente técnico. 

 

 

6.3.2 Remoção de Luminárias Cabeceira de Pista de Pouso e Decolagem 

 

 

Estando previsto na presente intervenção o prolongamento da pista na 

cabeceira 34 será necessário remover as luminárias de cabeceira de pista 

existentes, pelo que, deverá a CONTRATADA efetuar a remoção cuidadosa das 

Luminárias e transformadores de Cabeceira de Pista de Pouso e Decolagem 

existentes, que se encontram na cabeceira 34, efetuando a sua embalagem e 

armazenagem dos mesmos. 

Em virtude da impossibilidade da interrupção da operacionalidade do 

Aeroporto, deverá a CONTRATADA apresentar estratégia de execução (plano de 

transição), para aprovação da Fiscalização. 

Com a finalidade de manter a continuidade dos circuitos e evitar o excesso de 

cabo no interior das caixas, a CONTRATADA deverá efetuar o corte das sobras e 

retirada dos cabos inativos, bem como executar o fechamento dos circuitos 

existentes através da utilização de “kit de emenda”. 

A CONTRATADA será responsável pela remoção cuidadosa dos 

equipamentos, bem como seu acondicionamento em embalagens de madeira e sua 

entrega no depósito da INFRAERO, através da Fiscalização. 

 

 

6.4 LUZES DE FIM DE PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 

6.4.1 Luminária Embutida de Fim de Pista de Pouso e Decolagem  
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Fornecimento e instalação de luminárias de Fim de Pista de Pouso e 

Decolagem, completas, incluindo todos os acessórios, de acordo com ponto 5.3.11 

do Anexo 14 Volume 1, FAA: AC 150/5345-46 e NATO: STANAG 3316.atendendo 

ás seguintes caraterísticas: 

 Faixa Luminosa Unidirecional, de alta intensidade, de cor (Vermelho); 

 Diâmetro externo 12”; 

 Fará uso de 1 (uma) lâmpadas halogêneas de 105W /6,6A, com vida útil 

não inferior a 1000 horas em brilho máximo; 

 As partes principais da luminária deverão ser construídas em liga de 

alumínio de alta resistência; 

 Todas as peças incluindo os elementos de fixação devem ser totalmente á 

prova de corrosão; 

 Os prismas óticos deverão ser possíveis de serem substituídos sem 

aplicação de componentes selantes; 

 A luminária deverá ser equipada com um plugue de alivio de pressão para 

facilitar a remoção da tampa interior e para permitir pressurização e teste 

de estanqueidade à água. 

 

A luminária deve ser fornecida completa: corpo, sistema óptico, anéis e juntas 

de vedação/fixação, acoplamento e demais componentes e materiais para a correta 

instalação. 

 

As luzes a aplicar serão referência FEN da ADB ou equivalente técnico. 

 

 

6.4.2 Remoção de Luminárias Fim de Pista de Pouso e Decolagem 

 

 

Estando previsto na presente intervenção o prolongamento da pista na 

cabeceira 34 será necessário remover as luminárias de Fim de pista existentes, pelo 

que, deverá a CONTRATADA efetuar a remoção cuidadosa das Luminárias e 

transformadores de Fim de Pista de Pouso e Decolagem existentes, que se 
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encontram na cabeceira 34, efetuando a sua embalagem e armazenagem dos 

mesmos. 

Em virtude da impossibilidade da interrupção da operacionalidade do 

Aeroporto, deverá a CONTRATADA apresentar estratégia de execução (plano de 

transição), para aprovação da Fiscalização. 

Com a finalidade de manter a continuidade dos circuitos e evitar o excesso de 

cabo no interior das caixas, a CONTRATADA deverá efetuar o corte das sobras e 

retirada dos cabos inativos, bem como executar o fechamento dos circuitos 

existentes através da utilização de “kit de emenda”. 

A CONTRATADA será responsável pela remoção cuidadosa dos 

equipamentos, bem como seu acondicionamento em embalagens de madeira e sua 

entrega no depósito da INFRAERO, através da Fiscalização. 

 

 

6.5 TRANSFORMADORES DE ISOLAMENTO 

 

 

Os transformadores de isolamento a fornecer e instalar deverão ser próprios 

para utilização em circuito série de iluminação de aeródromo e deve estar em 

conformidade com o Manual de Projeto de Aeródromos – Parte 5, da ICAO, com a 

IEC 61823 e com a última edição da AC 150/5345-47 da FAA (Ref., RST da ADB ou 

equivalente). 

O transformador deve possuir dois enrolamentos de cobre, um primário e um 

secundário, enrolados separadamente sobre um núcleo magnético toroidal e 

completamente isolados um do outro, na classe 5kV para o primário e na classe 

600V para o secundário. 

Deve ser completamente à prova d’água e resistente a choques mecânicos, à 

radiação ultravioleta, a óleo, à querosene, à combustível de aviação, a ácidos e a 

outros produtos químicos presentes em aeroportos. 

A faixa de temperatura de funcionamento deve variar de -55ºC a +55ºC. 

O transformador deve possuir dois cabos singelos ligado ao primário, 600mm 

de comprimento com plugues e receptáculos FAA L-823 tipo 2, seção mínima de 

6mm2, 5kV, para ser conectado ao circuito série (primário), e um cabo bipolar ligado 

ao secundário, 1200mm de comprimento, com receptáculos FAA L-823 tipo 7, seção 
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mínima de 2,5mm2, 600V, para ligar às luminárias e painéis verticais. Caso 

necessário, conjuntos de cabos com conectores apropriados poderão ser utilizados 

para realizar extensões. 

 

 

6.5.1 Transformador de Isolamento 10/15W 

 

 

Transformador de Isolamento de 10/15W, 5kV, 60Hz, 6,6A/6,6A, conforme 

NBR 9718, FAA L-830-16 AC 150/5345-47A.  

Deverão ser instalados em Luminárias de Borda de Taxi. 

 

 

6.5.2 Transformador de Isolamento 100W 

 

 

Transformador de Isolamento de 100W, 5kV, 60Hz, 6,6A/6,6A, conforme NBR 

9718, FAA L-830-16 AC 150/5345-47A.  

Deverão ser instalados em Luminárias de Fim de Pista. 

 

 

6.5.3 Transformador de Isolamento 150W 

 

 

Transformador de Isolamento de 150W, 5kV, 60Hz, 6,6A/6,6A, conforme NBR 

9718, FAA L-830-16 AC 150/5345-47A.  

Deverão ser instalados em Luminárias elevadas de Borda de Pista de Pouso 

e Decolagem. 

 

 

6.5.4 Transformador de Isolamento 200W 
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Transformador de Isolamento de 200W, 5kV, 60Hz, 6,6A/6,6A, conforme NBR 

9718, FAA L-830-16 AC 150/5345-47A.  

Deverão ser instalados em Luminárias Embutidas de Borda de Pista de Pouso 

e Decolagem e luminárias de cabeceira. 

 

 

6.6 KIT CONECTOR 

 

 

Kit de conexão para emenda de cabos de sinalização aeroportuária tipo L-823 

AC 150/5345-26 edição atual da FAA, composto de plugue tipo 3 com pino e 

receptáculo tipo 10 com soquete, isolação 5kV, corrente nominal de 25A, próprio 

para cabo 10mm2. 

O Kit conector é encapsulado em um invólucro de borracha sintética especial 

à prova d’água, conforme norma NBR 8673.  

Os contatos devem ser de cobre e latão estanhados, a conexão deve ser 

estanque, a prova de intempérie e apresentar queda máxima de 7,5 milivolts (Ref. 

ADB ou equivalente). 

 

 

6.6.1 Kit Conector Primário 

 

 

Kit Conector TIPO-I para cabos primários do circuito de balizamento, com as 

seguintes características:  

 Kit conector com plug e receptáculo;  

 Isolamento de 5 KV;  

 Corrente máxima de 25A;  

 Bitola do Cabo a ser conectado 10mm².  

 

 

6.6.2 Kit Conector Secundário 
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Kit Conector TIPO-II para cabos secundários do circuito de balizamento, com 

as seguintes características:  

Kit conector com plug e receptáculo;  

Isolamento de 600V;  

Corrente máxima de 20A;  

Bitola do Cabo a ser conectado 2,5mm².  

 

 

6.7 CABOS E ACESSÓRIOS 

 

 

O cabo de energia Média Tensão será de cobre unipolar, tensão de 

isolamento 3,6/6kV, em conformidade com a norma ABNT NBR 7.732 (Ref.: 

Prysmian, Nexans ou equivalente).  

O condutor será formado por fios de cobre eletrolítico nu, com pureza mínima 

de 99,9%, têmpera mole, 98% de condutibilidade, sem fissuras, asperezas, 

escamas, rebarbas e livre de resíduos de óxido de materiais estranhos, de seção 

circular compactado e encordoamento classe 2.  

A blindagem do condutor será formada por camada de material condutor não-

metálico (semicondutor) termofixo. 

Isolação: formada por camada de composto de borracha EPR elastômero 

termofixo, para temperatura de operação em regime permanente de 105°C, com 

propriedades físicas prescritas pela norma ABNT NBR 6251. 

Blindagem da isolação: formada por camada de material condutor não-

metálico (semicondutor) termofixo, de fácil remoção à temperatura ambiente e por 

fios de cobre nu, aplicados helicoidalmente, com seção mínima de 10mm2. 

Cobertura: formada por camada de composto termoplástico de PVC sem 

chumbo, tipo ST2, na cor preta, com elevada resistência a agentes químicos e 

características específicas quanto a não propagação e auto-extinção de chama e 

propriedades físicas conforme NBR 6251. 

Obrigatoriamente o fabricante deverá possuir selo do INMETRO e certificação 

ISO de garantia de qualidade. Além desses requisitos, será exigido laudo técnico de 

ensaio do cabo, conforme NBR-7732 e demais. 
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Todos os cabos novos a fornecer e instalar deverão ser blindados, de forma a 

possibilitar no futuro controle individual de luminárias, através do endereçamento 

direto no circuito de Média Tensão. 

Os Cabos elétricos para auxílios luminosos em aeroportos de seção nominal 

de 10mm² serão instalados em Eletrodutos Tipo PEAD e em Eletrodutos de PVC 1x 

3” e ligados ao circuito primário dos Transformadores de Isolamento das Luminárias, 

esses Transformadores estão locados em Caixas de Passagens de alvenaria e em 

Base Metálica, conforme detalhe em projeto.  

Os trechos entre Caixas de concreto e entre as Bases Metálicas não deverão 

conter emendas.  

No caso de haver necessidade de uma emenda, esta deve ser feita dentro de 

uma caixa, sendo utilizado material apropriado, com anuência da FISCALIZAÇÃO.  

Não devem ser lançados mais do que quatro cabos em um mesmo duto 

PEAD e mais do que dois cabos em um mesmo Eletroduto de PVC. Os cabos 

deverão ser distribuídos na rede de dutos, de tal forma que dois cabos de um 

mesmo circuito que atenda à mesma área (Pista de Pouso ou Taxiamentos) 

não se encontrem no mesmo duto. Todos os cabos deverão conter anilhas de 

identificação de metro em metro, distintas para cada circuito, a ser definida pela 

FISCALIZAÇÃO.  

A instalação deve ser feita conforme norma NBR 7733- Aeroportos – 

execução de instalação de cabos elétricos subterrâneos para auxílios luminosos 

 

 

6.7.1 Cabo de Cobre #10mm² (3,6/6KV) 

 

 

Cabo de cobre Unipolar, seção nominal de 10 mm², tempera mole, 

encordoamento Classe 2, blindado, isolados em EPR, Tensão de 3,6/6KV, com 

Cobertura ST2, conforme norma NBR 7732 - Cabos elétricos para auxílios 

luminosos em aeroportos.  

O fabricante deverá possuir selo do INMETRO e Certificação ISO de Garantia 

de Qualidade.  

Será exigido Laudo Técnico de Ensaio do cabo, conforme NBR-7732 e 

demais.  
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6.7.2 Remoção de Cabos Existentes 

 

 

Prevê-se a substituição de todos os cabos existentes de MT afetos ao 

balizamento luminoso, pelo que deverá ser realizada a remoção das redes elétricas 

de balizamento nos circuitos indicados, compreendendo a desenergização, 

desconexão e desenfiação de condutores. 

A remoção dos circuitos existentes só poderá ser efetuada após a instalação 

dos novos circuitos, sempre buscando a mínima interrupção no fornecimento de 

energia elétrica para os equipamentos. 

Todas as fases só poderão ser executadas após aprovação da Engenharia da 

INFRAERO e deverão ser coordenadas e supervisionadas pela Fiscalização. 

Os trabalhos deverão ser realizados com zelo, de modo que os materiais 

removidos possam ser aproveitados em outra instalação. Deverá ser feito o 

inventário e a identificação, através de etiquetas, de todo material removido. 

Todo o material deverá ser acomodado em caixotes de madeira que deverão 

conter as informações do tipo, origem e lista (conteúdo e quantidade) dos 

componentes. 

Na abertura de todas as caixas deverá a CONTRATADA proceder á limpeza 

das mesmas. 

Todos os cabos removidos deverão ser testados. Os lances aprovados serão 

reutilizados para instalações temporárias no Aeroporto, conforme venha a ser 

definido pela INFRAERO. 

Os circuitos que se prevê remover e substituir e ou instalar novo são 

basicamente os indicados: 

 Circuito BT-01 (remover e substituir na totalidade); 

 Circuito BT-02 (remover e substituir na totalidade); 

 Circuito BP-01 (remover e substituir na totalidade); 

 Circuito BP-02 (remover e substituir na totalidade); 

 Circuito CB-01 (remover e substituir na totalidade); 

 Circuito CB-02 (remover e substituir na totalidade); 
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 Circuito CB-03 (remover e substituir na totalidade); 

 Circuito CB-04 (remover e substituir na totalidade); 

 Circuito PAPI-16 (remover e substituir na totalidade); 

 Circuito PAPI-34 (remover e substituir na totalidade); 

 

 

6.7.3 Cabo de Cobre #2,5mm² (0,6/1KV) 

 

 

Deverão ser de cobre têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento em 

PVC e cobertura em PVC, classe de tensão 0,6/1 kV.  

Deverão ter características auto-extinguíveis e não propagantes de chamas.  

Deverão ser fabricados conforme a norma NBR 7288 – Cabos de potência 

com isolação extrutada de policloreto de vinila (PVC) ou Polietileno (PE) para 

tensões de 1kV a 6kV.  

Os cabos elétricos para auxílios luminosos em aeroportos, seção nominal de 

2,5mm², serão instalados em eletrodutos de PVC roscável, tubo de 2"(Ø50mm), 

ligados ao circuito secundário dos Transformadores de Isolamento e às Luminárias 

instaladas em Maciço de Concreto, conforme detalhes em projeto; ou  

Serão instalados em Base Metálica, ligados ao circuito secundário dos 

Transformadores de Isolamento e às Luminárias Embutidas de Pista de Taxi e às 

Luminárias de Posição Intermediária de Espera instaladas em Base Metálica, 

conforme detalhes em projeto. Esses Transformadores estão locados em Bases 

Metálicas, instalação e distâncias estão indicadas em projeto.  

Ref.: Tipo Sintenax da Pirelli ou equivalente técnico normalizado. O fabricante 

deverá possuir selo do INMETRO e Certificação ISO de Garantia de Qualidade.  

 

 

6.7.4 Cabo de Cobre 3x6mm² (0,6/1KV) 

 

 

Deverão ser de cobre têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento em 

PVC e cobertura em PVC, classe de tensão 0,6/1 kV.  

Deverão ter características auto-extinguíveis e não propagantes de chamas.  
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Deverão ser fabricados conforme a norma NBR 7288 – Cabos de potência 

com isolação extrutada de policloreto de vinila (PVC) ou Polietileno (PE) para 

tensões de 1kV a 6kV.  

Ref.: Tipo Sintenax da Pirelli ou equivalente técnico normalizado. O fabricante 

deverá possuir selo do INMETRO e Certificação ISO de Garantia de Qualidade.  

 

 

6.7.5 Cabo de Cobre 5x16mm² (0,6/1KV) 

 

 

Deverão ser de cobre têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento em 

PVC e cobertura em PVC, classe de tensão 0,6/1 kV.  

Deverão ter características auto-extinguíveis e não propagantes de chamas.  

Deverão ser fabricados conforme a norma NBR 7288 – Cabos de potência 

com isolação extrutada de policloreto de vinila (PVC) ou Polietileno (PE) para 

tensões de 1kV a 6kV.  

Ref.: Tipo Sintenax da Pirelli ou equivalente técnico normalizado. O fabricante 

deverá possuir selo do INMETRO e Certificação ISO de Garantia de Qualidade.  

 

 

6.8 DISJUNTOR DIFERENCIAL 

 

 

Fornecimento e Instalação de Disjuntor Diferencial construídos em caixa 

moldada em resina termoplástica injetada, composto por câmera de extinção de 

arco, bobina de disparo magnético, elemento bimetálico, terminal superior e inferior 

com bornes apropriados para conexão de cabos ou terminais, contato fixo e móvel 

confeccionados em prata tungstênio e mecanismo de disparo independente, que 

permite a abertura do disjuntor, mesmo com a alavanca travada na posição ligado; 

Deverão atender às normas ABNT NBR IEC 60947-2; 

Os disjuntores que compõe os painéis de distribuição deverão possuir as 

características relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes à 

capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade, deverá ser verificado as 

indicações constantes nos diagramas unifilares e trifilares que compõe o projeto: 
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a) Número de pólos: 4 polos 

b) Corrente nominal: 20A 

c) Freqüência: 60 Hz 

d) Tensão máxima de emprego: 400 Vca 

e) Curvas de disparo C; 

f) Manobras elétricas: 10.000 operações 

g) Manobras mecânicas: 20.000 operações 

h) Grau de proteção: IP 21 

i) Fixação: trilho DIN 35 mm 

j) Temperatura ambiente: -25º C a +55º C 

k) Devem permitir o travamento por cadeado conforme NR-10. 

l) Dispor de Contato de sinalização aberto/fechado/disparo. 

 

Os disjuntores deverão ser da Schneider ou equivalente técnico. 

 

 

6.9 DISJUNTOR  

 

 

Fornecimento e Instalação de Disjuntor construídos em caixa moldada em 

resina termoplástica injetada, composto por câmera de extinção de arco, bobina de 

disparo magnético, elemento bimetálico, terminal superior e inferior com bornes 

apropriados para conexão de cabos ou terminais, contato fixo e móvel 

confeccionados em prata tungstênio e mecanismo de disparo independente, que 

permite a abertura do disjuntor, mesmo com a alavanca travada na posição ligado; 

Deverão atender às normas ABNT NBR IEC 60947-2; 

Os disjuntores que compõe os painéis de distribuição deverão possuir as 

características relacionadas abaixo. Para detalhes específicos, referentes à 

capacidade de ruptura e eventuais ajustes de seletividade, deverá ser verificado as 

indicações constantes nos diagramas unifilares e trifilares que compõe o projeto: 

 
a) Número de pólos: 4 polos 

b) Corrente nominal: 63A 
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c) Freqüência: 60 Hz 

d) Tensão máxima de emprego: 400 Vca 

e) Curvas de disparo C; 

f) Manobras elétricas: 10.000 operações 

g) Manobras mecânicas: 20.000 operações 

h) Grau de proteção: IP 21 

i) Fixação: trilho DIN 35 mm 

j) Temperatura ambiente: -25º C a +55º C 

k) Devem permitir o travamento por cadeado conforme NR-10. 

l) Dispor de Contato de sinalização aberto/fechado/disparo. 

 

Os disjuntores deverão ser da Schneider ou equivalente técnico. 

 

 

 

 

6.10 REGULADOR DE CORRENTE CONSTANTE 

 

 

O regulador de corrente constante deve ser totalmente digitalizado, controlado 

e regulado por microprocessador e com tiristores em série com o transformador de 

saída para regulação automática de corrente.  

Devem atender rigorosamente o Anexo 14 - Volume I da ICAO, a IEC 61822 e 

a última edição da AC 150/5345-10 da FAA (Ref.:MCR3 da ADB ou equivalente). 

O equipamento deve ser montado em um gabinete subdividido em três 

compartimentos: controle eletrônico, baixa tensão e média tensão. 

A Seção de Controle é responsável pelo controle e monitoração do sistema 

do RCC através de microprocessador. Todas as definições e controles são feitos 

através de um teclado e os valores reais do CCR são apresentadas em um display 

LCD e sinalizados através de indicadores LED. 

Os RCC a fornecer e instalar serão para a potência de 25 e 30kVA 

respetivamente e deverão ser compatíveis com o sistema de gerenciamento 

existente no aeroporto e possuir brilho fixo no caso dos RCC de alimentação da 

sinalização vertical. 
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Os principais componentes da Seção de Controle são: 

o Módulo de Alimentação, 

o CPU e módulo de controle (incluídos teclado e módulo LCD) 

o Módulo de controle do tiristor 

o Módulo monitor 

o Módulo de Comunicação 

o Módulo de falha de lâmpada 

o Chave seletora de circuito 

o Controle do transformador de potência 

 

A seção de média tensão é responsável pelo fornecimento de corrente para o 

circuito em série e seus principais componentes são: 

o • Saída do transformador 

o • Transformador de corrente 

o • Transformador de potencial 

o • Pára-raios 

o • Terminais de saída 

 

A Seção de Baixa Tensão fornece energia ao transformador de saída e 

executa o controle de fase através do tiristor. Os principais componentes da parte de 

baixa tensão são os seguintes: 

o • Disjuntor de proteção 

o • Relé de potência 

o • Contatora magnética 

o • Módulo do tiristor 

o • Terminais de entrada 

 

 Classificação: 5 (cinco) níveis de brilho para RCC Borda de Pista e Brilho fixo 

para RCC da Sinalização Vertical 

 Tensão de Entrada: 380V ±10%, entre fases  

 Freqüência: 60Hz 

 Corrente de Saída: 2.8A/3.4A/4.1A/5.2A/6.6A (Brilho fixo 6.6A na alimentação 

Sinalização Vertical 
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 Rendimento: ≥ 90% 

 Fator de Potência: O maior possível 

 Dispositivos de Proteção: Contra circuito aberto do secundário; 

 Contra sobrecorrente do secundário; 

 Pára-raios no secundário; 

 Contra sobrecarga e curto circuito do primário. 

 Dispositivos de Manobra: Chave liga/desliga regulador; 

 Controle local/remoto; 

 Seletividade de 5 (cinco) níveis de brilhos, no caso do RCC da iluminação 

Borda de Pista. 

 Medidores: 1 (um) amperímetro p/ corrente de saída; 

 1 (um) voltímetro p/ tensão de entrada. 

 Sinalizações visuais: Equipamento ligado; 

 Identificação do brilho selecionado; 

 Equipamento com defeito. 

 

O Regulador deverá manter a corrente de saída dentro de limites estabelecido 

na Norma, enquanto o secundário estiver ligado em curto circuito e plena carga. 

O regulador deverá possuir um dispositivo de comutação primária no qual 

interromperá a energia de entrada antes do transformador principal. Isto poderá ser 

operado via controle local ou remoto, e não deverá interromper o sistema de controle 

do regulador. 

Capacitores deverão ser utilizados na correção de fator de potência do 

equipamento com seus terminais protegidos contra contato acidental. 

O regulador deverá causar o mínimo de interferência eletromagnética 

irradiada ou conduzida para outros equipamentos tais como computadores, radares, 

sistemas de pouso por instrumento (ILS), rádios receptores, VORs, e outros, que 

poderão estar localizados no aeroporto ou em áreas próximas, ou que usem ou 

possam usar o mesmo fornecimento de energia. 

Deverá ser provido de bloco terminal de controle, chave de controle 

local/remoto e de seletividade dos 5 níveis de brilhos, sinalização visual de 

equipamento ligado, 5 níveis de brilho e defeito. 

No fornecimento dos RCC está incluído todas as interligações necessárias 

efetuar com o sistema de controle e monitoramento e sistema elétrico existente 
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(cabeamento, acessórios, etc) para a colocação em funcionamento dos 

equipamentos. 

Os RCC deverão possuir integração plena com o sistema de controle e 

monitoramento existente. 

Está incluído ainda a integração dos novos RCC ao SIGUE do aeroporto, 

sendo para o efeito efetuadas todas as interligações e UP-Grade dos controladores 

existentes, devendo ser transmitidas todas as informações de estado dos RCC e 

respetiva alimentação. 

 

 

6.10.1 Regulador Corrente constante 30kVA, 5 níveis de Brilho 

 

 

Fornecimento e instalação, testes e comissionamento de Regulador Corrente 

Constante 5 níveis de brilho com potência 30kVA, atendendo ao Anexo 14 - Volume 

I da ICAO, a IEC 61822 e a última edição da AC 150/5345-10 da FAA (Ref.:MCR3 

da ADB ou equivalente). 

 

 

6.10.2 Regulador Corrente constante 25kVA Brilho Fixo 

 

 

Fornecimento e instalação, testes e comissionamento de Regulador Corrente 

Constante brilho Fixo 6,6A com potência 25kVA, atendendo ao Anexo 14 - Volume I 

da ICAO, a IEC 61822 e a última edição da AC 150/5345-10 da FAA (Ref.:MCR3 da 

ADB ou equivalente). 

 

 

6.10.3 Desativação dos RCC Borda de Pista Existentes 

 

 

Estando previsto na presente intervenção a instalação de novas luminárias, 

na PPD, conduzindo a um aumento de potência dos circuitos existentes, prevê-se a 

instalação de novos RCC, pelo que, deverá a CONTRATADA efetuar a desativação 



 

INFRAERO                              CF.01/707.92/11570/00                               65 / 113 

 

“PROPRIEDADE DA INFRAERO” 

dos RCC existentes e respetiva remoção dos disjuntores existentes, efetuando a sua 

embalagem e armazenagem dos mesmos. 

Em virtude da impossibilidade da interrupção da operacionalidade do 

Aeroporto, deverá a CONTRATADA apresentar estratégia de execução (plano de 

transição), para aprovação da Fiscalização. 

A CONTRATADA será responsável pela remoção cuidadosa dos 

equipamentos, bem como seu acondicionamento em embalagens de madeira e sua 

entrega no depósito da INFRAERO, através da Fiscalização. 

 

 

7 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

 

Na presente intervenção prevê-se a substituição integral de todos os painéis 

existentes, bem como dotar toda a área operacional de um conjunto de sinais, de 

forma a dar cumprimento ao definido regulamentarmente, bem como auxiliar os 

pilotos nas manobras de circulação. 

O Sistema de Sinalização Vertical é composto basicamente por um conjunto 

de painéis de sinalização, estrategicamente instalados nas laterais das pistas de 

pouso, táxi e pátios. 

A sinalização vertical deve ser disposta para indicar uma instrução obrigatória, 

uma informação sobre uma localização ou destino específico em uma área de 

movimento, em conformidade com o Anexo 14 - Volume I da ICAO e com a última 

edição da AC 150/5345- 44 da FAA (Ref. ADB ou equivalente). 

 

 

7.1 PAINEIS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

 

Descrição do Sistema 

 

O Sistema de Sinalização Vertical é composto de painéis de sinalização, 

cabos, Reguladores de Corrente  Constante  (RCC),  transformadores de 

isolamento, conectores e bases de concreto armado para fixação dos painéis. 
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Compõe-se de um auxílio  visual  constituído por um conjunto de painéis 

estrategicamente instalados nas laterais das pistas de pouso, táxi e pátios. 

Essa sinalização tem o objetivo de fornecer informações aos pilotos no solo, 

facilitar a coordenação com os órgãos de controle e aumentar a segurança.  

 

Classificação dos Painéis 

 

Em conformidade com o Manual de Projetos de Aeródromo da ICAO 

(Aerodrome Design Manual) -  Parte 4 , os painéis são classificados em dois tipos 

básicos: Mandatórios  e informativos ou de informação.  

 

Painéis Mandatórios 

Os painéis mandatórios têm a finalidade de fornecer instruções que, 

obrigatoriamente, devem ser seguidas pelos pilotos e consistem de caracteres ou 

símbolos brancos sobre fundo vermelho. Esses painéis são instalados para indicar 

um local além do qual uma aeronave  ou um veículo não pode prosseguir sem  

autorização do Órgão  de Controle do aeródromo. 

 

São os seguintes os painéis mandatórios:   

 

NO ENTRY - Instalado  no  início de uma  área  de entrada proibida. 

                        (Ex. Extremidades opostas das saídas  rápidas) .   

 

CAT I - Instalado no início de uma área crítica, ou seja, sensível ao ILS/MLS Cat I. 

 

CAT II - Instalado no início de uma área crítica, ou seja, sensível ao ILS/MLS Cat II. 

 

CAT III - Instalado no início de uma área crítica, ou seja, sensível ao ILS/MLS Cat III. 

 

             Interseções de Taxiway/Runway -  Indicação de pontos de espera 

 

Painéis Informativos 

Os painéis informativos têm a finalidade de facilitar a orientação dos pilotos e 

são instalados onde existe uma necessidade operacional de indicar  um local 

específico, uma direção, um destino ou outras informações de interesse. 
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Em geral, são os seguintes os painéis informativos:   Localização, direção,  

destino,  saídas de pista, pista  vaga e decolagem de interseção. 

 

Painel de Localização 

É um  tipo de painel informativo usado para indicar pontos específicos no 

aeródromo, onde a aeronave se encontra ou está entrando. Esse tipo de painel 

consiste de caracteres amarelos sobre fundo preto e não utiliza seta indicadora de 

direção.  

 

Demais painéis informativos 

Consistem de caracteres e / ou  símbolos pretos sobre  fundo amarelo e  são 

usados para indicar uma direção a ser seguida para alcançar um local, podendo 

incluir direção para: 

 

 Pistas; 

 Pátios; 

 Táxi;  

 Terminais; e 

 Hangares 

 

Dimensões dos Painéis 

 

Alturas 

As alturas dos painéis de sinalização vertical são definidas em função das 

alturas dos caracteres que, por sua vez dependem do número de código das pistas, 

conforme tabela abaixo e definições do Anexo 14 da ICAO. 

No caso do Aeroporto Internacional de Confins, onde a pista têm número de 

código 4, as alturas dos painéis serão conforme tabela  abaixo. 

Tabela 2 – Alturas Painéis Sinalização Vertical 

Mandatórios 
 

Saídas de Pista 
 

Outros 
 

800mm 800mm 600mm 

 

 

Comprimentos 
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Os comprimentos dos painéis de sinalização vertical são definidos em função 

das inscrições (mensagens), em conformidade com as larguras dos dígitos 

fornecidas pela tabela A4-1 do   Apêndice 4  do  Anexo 14 da ICAO. 

Em todos os casos, os comprimentos dos painéis indicados, obedecem á 

dimensão padrão dos principais fabricantes. 

Com vistas a um perfeito atendimento das necessidades, as informações 

foram selecionadas em comum acordo com os setores operacionais e 

movimentação no solo prevista.. 

 

 

Luminosidade dos Painéis 

 

A luminosidade dos painéis é dada pela letra  “a” do nº 4, do Apêndice 4, do 

Anexo 14 da ICAO. Nesse sentido, para uma avaliação mais clara , na tabela 

abaixo, são apresentados  as luminâncias  mínimas exigidas pela ICAO. 

 

Tabela 3 – Luminância Mínima Painéis (cd/m2) 

VERMELHO 30 

AMARELO 150 

BRANCA 300 

 

 

Distâncias 

 

Exceto nos casos em que a possibilidade de interferência com os 

equipamentos de proteção vôo exige maiores distâncias, as distâncias mínimas 

entre o eixo de uma pista de pouso / decolagem e os pontos de espera 

recomendadas pela ICAO são dadas pela tabela a seguir: 

 

Tabela 4 – Distâncias Mínimas Recomendadas ICAO 

 

Tipo de Aproximação 

Código da pista 

1 2 3 4 
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Aproximação visual 30 40 75 75 

Aproximação de não precisão 40 40 75 75 

Aproximação de precisão Categoria I 60 60 90 90 

Aproximação  de precisão Categoria II e III - - 90 90 

Decolagem 30 40 75 75 

 

No presente projeto, todos os pontos de espera estão locados a uma distância 

igual ou superior a 90,00m.  

 

 

Desvios 

 

São todas as impossibilidades físicas de atendimento às recomendações 

normativas.  

No presente projeto, para as posições 31 e 32 (saídas rápidas para as taxiway 

D e F), não é possível cumprir as distâncias de locação dos painéis recomendadas 

pelo ICAO, dada a implantação definida para as saídas rápidas e área disponível 

para instalar os painéis. 

 

CARACTERISTICAS 

 

 

As sinalizações verticais devem ser frangíveis e retangulares, com o lado 

mais longo na horizontal. Aquelas situadas próximas à pista de pouso e decolagem 

ou de táxi devem ser baixas o suficiente para manter a desobstrução das hélices e 

naceles dos motores de aeronaves a jato. 

As sinalizações verticais devem apresentar corpo em estrutura de alumínio; 

painel de legenda em policarbonato auto-extinguível e resistente a UV, abrasão e 

altas temperaturas, sistema de iluminação por lâmpadas Fluorescentes, fonte de 

alimentação série 6,6A, 60Hz; alto fator de potência; temperatura de operação de -

30 °C a +55 °C, bom contraste de cores e legibilidade durante o dia e à noite sob 

todas as condições de tempo; operação sob velocidades de vento de até 300 km/h, 
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construção modular e grau de proteção IP 34. Devem ser fornecidas completas, com 

base, pernas, suportes, cabo bipolar com plugues e demais componentes. 

 

 

INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS 

 

 

Instalação Física  

Todos os painéis serão instalados sobre base de concreto armado,fixados 

através de flanges e parafusos  de aço inoxidável, tipo M 10x100 ( L=100mm e   Ø = 

10mm ). 

As fundações dos painéis serão de concreto armado devendo garantir a 

estabilidade dos mesmos, sob um esforço lateral de vento com velocidade de 

320km/h, correspondente a uma pressão estática de 8,96 kPa (914kg/m²). 

O concreto para os blocos de fundação, deverá ter resistência a compressão 

maior que 20Mpa, sendo misturado mecanicamente, observando-se o tempo mínimo 

para mistura de 03 (três) minutos, contados após o lançamento de todos os 

componentes, na caçamba. 

O lançamento do concreto deverá ser feito dentro dos 30 minutos que se 

seguirem à confecção da mistura, não se admitindo o uso de concreto reusável. 

O lançamento do concreto obedecerá a seguinte sequência: 

 Montagem e escoramento das formas; 

 Novo controle da locação e das medidas internas; 

 Regularização do fundo de cava com concreto magro da espessura média de 

6cm; 

 Colocação da armadura e sua fixação; 

 Colocação da caixa cilíndrica, base metálica FAA-L 867; 

 Colocação do duto de ligação com a rede de alimentação e sua junção com a 

base, tampando o orifício; 

 Controle do posicionamento desta base e do duto e firme fixação do conjunto; 

 Umedecimento das formas de madeira; 

 Lançamento cuidadoso do concreto e adensamento; 

 Acabamento da superfície superior do bloco, nivelamento e ajuste de 

regularização em volta da tampa superior de caixa metálica; 
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 Após concretagem, o concreto deverá ser molhado abundantemente durante, 

no mínimo, 48 horas, procedendo-se, posteriormente a desforma  

preenchimento com terra, aplicando em camadas não superior à 15cm. 

 

 

Tipos de Alimentação dos Painéis 

 

Os painéis de sinalização vertical podem ser alimentados por circuitos do tipo  

paralelo ou série, porém, no presente projeto, todos os painéis são alimentados por 

circuitos  tipo série dedicados. 

As fontes de força dos painéis são alimentadas através de transformadores de 

isolamento modelo FAA L-830, idênticos aos utilizados em circuitos de balizamento, 

porém, com  potências compatíveis  com as cargas. 

 

Circuitos Utilizados 

Os painéis de sinalização vertical são ligados aos circuitos novos dedicados 

(PV-01 e PV-02). 

Contemplam também uma capacidade de ampliação média de 15%, para 

atendimento de algumas eventualidades ou possíveis complementos informativos. 

 

Faixas de correntes nos circuitos que contêm painéis  

Em geral, os sistemas de luzes dos aeroportos têm níveis variáveis de brilho, 

os quais são selecionados em conformidade com as condições de visibilidade. 

Nos circuitos exclusivos para painéis verticais, o nível de corrente é fixo e 

igual a  6,6A.  

 

Controle dos Painéis 

Os painéis de sinalização vertical não usam controle de brilho, ou seja, devem 

manter uma luminosidade constante em todas as situações, cujo valor permanece 

em uma faixa capaz de garantir o funcionamento dos sistemas em condições 

adequadas de exploração. 

Os painéis alimentados por circuitos exclusivos terão os seus respectivos 

RCC.  
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Locação dos Painéis 

A locação dos painéis é definida em conformidade com as recomendações do 

Manual de Projeto de Aeródromo – Parte 4 e Anexo 14 da ICAO. 

 

 

Distâncias dos Painéis às Bordas  

Essas distâncias são definidas em função do número de código das pistas, 

conforme tabela nº 5.4  do Anexo  14 da ICAO transcrita abaixo: 

 

Tabela 5 – Distâncias dos Painéis 

 

Classificação 

 

Alturas em (mm) 

 

Distância perpendicular do painel às bordas das 

pistas (m) 

Número do código Legenda Face do 
Painel 

Máxima da 
Instalação 

Táxi Pouso/Decolagem 

1 ou 2 200 400 700 5 - 11 3 -10 

1 ou 2 300 600 900 5 - 11 3 -10 

3 ou 4 300 600 900 11 - 21 8 - 15 

3 ou 4 400 800 1100 11 - 21 8 - 15 

 

No presente projeto, as locações de todos os painéis estão enquadradas na 

tabela acima para pistas de pouso/decolagem  código 4. 

 

Posicionamento em relação às curvas 

A locação dos painéis em relação às curvas foi definida em conformidade com 

as recomendações do Manual de Projeto de Aeródromo – Parte 4 e nº 5.4.3.17 do 

Anexo 14 da ICAO,  para pistas  número de código 4. 

Saídas  de pista   -   No mínimo 60,00m   antes do ponto de tangência  

No presente projeto, foi padronizada a distância de 70,00m 

 

Interseção de taxiways   -   Sempre antes das curvas e,  no mínimo 60,00 m  

antes do eixo da taxiway que cruza 

 

 

Bases de concreto para instalação dos Painéis 
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Todas as bases serão construídas em concreto armado e equipadas com 

abrigos metálicos para transformadores de isolamento, tipo FAA L-867. 

 

Tipificação das bases 

Além da grande variação de comprimentos das bases equipadas com um 

único painel, há inúmeras outras equipadas com dois ou três painéis de 

comprimentos  individuais também diversos. 

A complexidade devida  à variação de comprimentos e combinações dos 

painéis é agravada pelo fato dos painéis de comprimentos 330,00cm e 370,00cm 

possuírem duas fontes, ou seja,  exigirem duas entradas de energia, uma em cada 

extremidade. 

 

Fornecimento e Instalação Painéis de Sinalização Vertical, série 6,6A brilho 

fixo, 60Hz, compostas de painéis e estruturas em alumínio extrudado, com painel 

translúcido para a inscrição em policarbonato de alta resistência e lâmpada. 

Painéis indicativos de localização e/ou destino, separados em campos 

distintos, com caracteres pretos ou branco contrastando com fundo amarelo, 

vermelho ou preto, respectivamente - completo incluindo bases conforme 

mensagens e indicações das peças desenhadas de projeto, incluindo todos os 

acessórios, de acordo com as dimensões abaixo indicadas (Items 7.1.1 a 7.1.90): 

 

Tabela 6 – Dimensões Painéis de Projeto 

 
DIMENSÕES PAINEL DIMENSÕES MACIÇO 

POSIÇÃO H (mm) L (mm) L (mm) 

1 600 1300 1600 

2 600 700 1000 

3A 600 2300 
5150 

3B 600 2500 

4 600 2100 2400 

5 600 1700 2000 

6 800 1700 2000 

7 800 1700 2000 

8 800 2900 3200 

9 800 1700 2000 

10 800 1700 2000 

11 600 700 1000 

12 600 700 1000 
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13 600 700 1000 

14A 600 3700 

8900 14B 600 2700 

14C 600 2100 

15A 600 3700 
6350 

15B 600 2300 

16 600 3300 3600 

17A 600 2500 
4750 

17B 600 1900 

18 600 3300 3600 

19A 600 2300 
5150 

19B 600 2500 

20 800 3700 4000 

21 800 3700 4000 

22 800 1900 2200 

23 800 1900 2200 

24 800 1300 1600 

25A 600 3300 
6150 

25B 600 2500 

26A 600 3300 
6350 

26B 600 2700 

27A 600 2900 
5550 

27B 600 2300 

28 800 1300 1600 

29 600 2700 3000 

30A 600 1700 
4350 

30B 600 2300 

31 800 1700 2000 

32 800 1300 1600 

33A 600 2500 
4750 

33B 600 1900 

34 800 1300 1600 

35 600 2100 2400 

36A 600 3700 
5150 

36B 600 1100 

37 600 700 1000 

38A 600 3700 
6550 

38B 600 2500 

39A 600 3300 
5950 

39B 600 2300 

40A 600 2100 
4950 

40B 600 2500 

41 800 1300 1600 

42 800 1700 2000 

43A 600 2500 4750 
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43B 600 1900 

44 800 1300 1600 

45 600 2100 2400 

46 600 2100 2400 

47 600 3300 3600 

48 800 1300 1600 

49 600 2100 2400 

50A 600 2700 
6750 

50B 600 3700 

51 600 700 1000 

52 600 2100 2400 

53A 600 2700 
5750 

53B 600 2700 

54 600 2700 3000 

55A 600 2900 
5550 

55B 600 2300 

56 600 1700 2000 

57A 600 2500 
5550 

57B 600 2700 

58 600 1700 2000 

59 800 1500 1800 

60A 600 2900 
5550 

60B 600 2300 

61 600 1700 2000 

62 600 2700 3000 

63 800 3300 3600 

64 800 3300 3600 

65 600 2700 3000 

66 600 1700 2000 

67A 600 2300 
5150 

67B 600 2500 

68 600 1700 2000 

69 800 1500 1800 

70 600 1700 2000 

71 600 1700 2000 

72 600 700 1000 

73A 600 3300 
4750 

73B 600 1100 

74 600 1700 2000 

75A 600 3300 
5950 

75B 600 2300 

76 600 1700 2000 

77 600 700 1000 

78 600 2700 3000 

79 400 2700 3000 
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80 600 2700 3000 

81 800 1900 2200 

82 800 1900 2200 

83 800 1900 2200 

84 800 1900 2200 

85 600 700 1000 

86A 600 2300 
5150 

86B 600 2500 

87 600 2700 3000 

88 600 2700 3000 

89 600 2500 2800 

90 600 700 1000 

 

 

7.2 DESATIVAÇÃO E REMOÇÃO DOS PAINEIS EXISTENTES 

 

 

Em virtude da impossibilidade da interrupção da operacionalidade do 

Aeroporto, os equipamentos existentes permanecerão trabalhando em paralelo 

sempre que for possível, com o novo sistema até a execução dos testes finais de 

recebimento.  

Após esse período, a CONTRATADA deverá executar a desativação, a 

remoção, a embalagem do material, bem como sua entrega no almoxarifado da 

INFRAERO. 

Para tanto, antes do início da instalação dos novos painéis, a CONTRATADA, 

de forma detalhada, deverá apresentar o plano de transição.  

As bases de concreto existentes deverão ser demolidas, e transportadas, 

incluindo carga e descarga para região de bota-fora sob a responsabilidade da 

CONTRATADA, somente após autorização expressa da FISCALIZAÇÂO.  

Os locais das deixadas por estas bases antigas terão suas cavas 

reconstituídas com: reaterro, incluindo fornecimento de terra vegetal e replantio de 

grama. 

Com a finalidade de manter a continuidade dos circuitos e evitar o excesso de 

cabo no interior das caixas, a CONTRATADA deverá efetuar o corte das sobras e 

retirada dos cabos inativos, bem como executar o fechamento dos circuitos 

existentes através da utilização de “kit de emenda” tipo CKE/54. 



 

INFRAERO                              CF.01/707.92/11570/00                               77 / 113 

 

“PROPRIEDADE DA INFRAERO” 

A remoção poderá ser efetuada manual ou mecanicamente, desde que os 

equipamentos sejam perfeitamente adequados aos serviços e não causem danos 

nas instalações vizinhas. 

A CONTRATADA será responsável pela remoção cuidadosa dos 

equipamentos, bem como seu acondicionamento em embalagens de madeira e sua 

entrega no depósito da INFRAERO, através da Fiscalização. Os entulhos serão 

removidos para o local de descarga externo ao Aeroporto sob ônus e 

responsabilidade da CONTRATADA. 

 

 

7.3 BASE METÁLICA TIPO L-867 FAA 

 

 

Fornecimento e Instalação de Base Metálica Tipo L-867 FAA própria para 

fixação de luminária, com Tampa. Ref.: ADB, incluindo todos os acessórios 

complementares á correta instalação, conforme descrição ponto 4.6.3. 

 

 

7.4 TRANSFORMADORES DE ISOLAMENTO 

 

 

Os transformadores de isolamento a fornecer e instalar deverão ser próprios 

para utilização em circuito série de iluminação de aeródromo e deve estar em 

conformidade com o Manual de Projeto de Aeródromos – Parte 5, da ICAO, com a 

IEC 61823 e com a última edição da AC 150/5345-47 da FAA (Ref., RST da ADB ou 

equivalente). 

O transformador deve possuir dois enrolamentos de cobre, um primário e um 

secundário, enrolados separadamente sobre um núcleo magnético toroidal e 

completamente isolados um do outro, na classe 5kV para o primário e na classe 

600V para o secundário. 

Deve ser completamente à prova d’água e resistente a choques mecânicos, à 

radiação ultravioleta, a óleo, à querosene, à combustível de aviação, a ácidos e a 

outros produtos químicos presentes em aeroportos. 

A faixa de temperatura de funcionamento deve variar de -55ºC a +55ºC. 
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O transformador deve possuir dois cabos singelos ligado ao primário, 600mm 

de comprimento com plugues e receptáculos FAA L-823 tipo 2, seção mínima de 

6mm2, 5kV, para ser conectado ao circuito série (primário), e um cabo bipolar ligado 

ao secundário, 1200mm de comprimento, com receptáculos FAA L-823 tipo 7, seção 

mínima de 2,5mm2, 600V, para ligar às luminárias e painéis verticais. Caso 

necessário, conjuntos de cabos com conectores apropriados poderão ser utilizados 

para realizar extensões. 

 

 

7.4.1 Transformador de Isolamento 100W 

 

 

Transformador de Isolamento de 100W, 5kV, 60Hz, 6,6A/6,6A, conforme NBR 

9718, FAA L-830-16 AC 150/5345-47A.  

 

 

7.4.2 Transformador de Isolamento 150W 

 

 

Transformador de Isolamento de 150W, 5kV, 60Hz, 6,6A/6,6A, conforme NBR 

9718, FAA L-830-16 AC 150/5345-47A.  

 

 

7.4.3 Transformador de Isolamento 200W 

 

 

Transformador de Isolamento de 200W, 5kV, 60Hz, 6,6A/6,6A, conforme NBR 

9718, FAA L-830-16 AC 150/5345-47A.  

 

 

7.5 KIT CONECTOR 
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Kit de conexão para emenda de cabos de sinalização aeroportuária tipo L-823 

AC 150/5345-26 edição atual da FAA, composto de plugue tipo 3 com pino e 

receptáculo tipo 10 com soquete, isolação 5kV, corrente nominal de 25A, próprio 

para cabo 10mm2. 

O Kit conector é encapsulado em um invólucro de borracha sintética especial 

à prova d’água, conforme norma NBR 8673.  

Os contatos devem ser de cobre e latão estanhados, a conexão deve ser 

estanque, a prova de intempérie e apresentar queda máxima de 7,5 milivolts (Ref. 

ADB ou equivalente). 

 

 

7.5.1 Kit Conector Primário 

 

 

Kit Conector TIPO-I para cabos primários do circuito de balizamento, com as 

seguintes características:  

 Kit conector com plug e receptáculo;  

 Isolamento de 5 KV;  

 Corrente máxima de 25A;  

 Bitola do Cabo a ser conectado 10mm².  

 

 

7.5.2 Kit Conector Secundário 

 

 

Kit Conector TIPO-II para cabos secundários do circuito de balizamento, com 

as seguintes características:  

Kit conector com plug e receptáculo;  

Isolamento de 600V;  

Corrente máxima de 20A;  

Bitola do Cabo a ser conectado 2,5mm².  
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7.6 CABO DE COBRE #2,5mm² (0,6/1KV) 

 

 

Deverão ser de cobre têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento em 

PVC e cobertura em PVC, classe de tensão 0,6/1 kV.  

Deverão ter características auto-extinguíveis e não propagantes de chamas.  

Deverão ser fabricados conforme a norma NBR 7288 – Cabos de potência 

com isolação extrutada de policloreto de vinila (PVC) ou Polietileno (PE) para 

tensões de 1kV a 6kV.  

Os cabos elétricos para auxílios luminosos em aeroportos, seção nominal de 

2,5mm², serão instalados em eletrodutos de PVC roscável, tubo de 2"(Ø50mm), 

ligados ao circuito secundário dos Transformadores de Isolamento e às Luminárias 

instaladas em Maciço de Concreto, conforme detalhes em projeto; ou  

Serão instalados em Base Metálica, ligados ao circuito secundário dos 

Transformadores de Isolamento e às Luminárias Embutidas de Pista de Taxi e às 

Luminárias de Posição Intermediária de Espera instaladas em Base Metálica, 

conforme detalhes em projeto. Esses Transformadores estão locados em Bases 

Metálicas, instalação e distâncias estão indicadas em projeto.  

Ref.: Tipo Sintenax da Pirelli ou equivalente técnico normalizado. O fabricante 

deverá possuir selo do INMETRO e Certificação ISO de Garantia de Qualidade.  

 

 

8 REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

 

 

Na presente empreitada, todos os trabalhos relativos á desativação e 

reposicionamento das antenas dos Near Field dos sistemas ILS, subestações 

associadas, redes de cabeamento, e demias instalações do Sistema de Auxilios á 

Navegação Aerea, prevê-se que venham a ser efetuadas pelo DECEA, não 

constituindo escopo deste projeto. 

Faz parte do presente projeto apenas toda a rede de dutos e caixas, para 

atendimento dos sistemas. 
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8.1 INDICADOR VISUAL POSIÇÃO DO VENTO 

 

 

Reposicionamento do Indicador Visual Posição do Vento, da localização atual, 

para a nova localização indicada em planta, incluindo o fornecimento de todos os 

acessórios complementares e execução de maciço de fixação no novo local.  

 

 

8.2 PAPI 

 

 

Os equipamentos do PAPI da cabeceira 34 serão removidos e reposicionados 

em nova localização, de acordo com a novo posicionamento da cabeceira 34. 

Os serviços deverão ser executados por pessoal com experiência 

comprovada na instalação desse tipo de equipamento. 

Os equipamentos serão removidos e acondicionados em caixas, devidamente 

fechadas, sendo posteriormente reposicionados na localização indicada nas peças 

desenhadas.  

Está incluído no trabalho a execução de novos maciços de suporte na nova 

localização destes, bem como toda a calibração necessária em função desta nova 

localização, incluindo-se levantamento da topografia no local com precisão de 

acordo com ICAO. 

Toda a instalação do sistema deverá obedecer ao RBAC 154 e ICAO. 

Os trabalhos deverão ser realizados com zelo, por profissionais devidamente 

qualificados, tendo em vista que os equipamentos serão reinstalados após a 

conclusão do prolongamento da pista. Para tanto, será necessário coletar as 

coordenas geográficas do atual posicionamento. 

 

 

8.3 REMANEJAMENTO E COMPLEMENTO DE LIGAÇÕES 

 

 

Antes do inicio dos trabalhos, a CONTRATADA deverá efetuar levantamento 

exaustivo de todas as caixas e bancos de dutos, identificando todo o cabeamento 
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existente em todos os trechos, das redes existentes, identificando o status de cada 

cabo (ativo ou não ativo). 

Uma vez que serão anulados alguns trechos existentes, que coincidem com a 

execução de novas taxiways e/ou saídas rápidas, deverá a CONTRATADA incluir 

neste item todos os custos associados a reposicionamento de cabos existentes, 

ligações provisórias, testes e ensaios durante o decorrer da obra, para a normal 

operacionalidade de todos os sistemas (Balizamento e Sistemas Auxílios á 

Navegação Aérea), bem como complemento de todo o cabeamento existente, que 

veja seu comprimento aumentado com os novos traçados, incluindo emendas, 

caixas de junção, etc. 

 

 

9 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

9.1 CERTIFICADOS 

 

 

Para os fornecedores não detentores de Certificados de Homologação, 

conforme normas ICAO, serão exigidos da Contratada, quando do recebimento em 

fábrica, pela Fiscalização, Parecer ou Laudo Técnico acerca das características 

técnicas e operacionais dos equipamentos escopo do fornecimento, de acordo com 

as especificações deste documento, do lote a ser adquirido, por entidade de 

reconhecida idoneidade.  

 

Critérios:  

Para atendimento deste item, obrigatoriamente, os materiais a serem 

fornecidos deverão atender às recomendações da ICAO, obedecendo a, pelo 

menos, um dos critérios abaixo:  

a) Constar na lista do Programa de Certificação de Luzes de Aeroportos 

publicada pela FAA - AC 150/5345-53C/2009 ou versão mais atualizada, conforme 

seus respectivos modelos.  

b) Ser certificado por laboratórios credenciados pelo INMETRO para este fim, 

no caso de produtos nacionais (Ex. IPT, IFI , CEPEL, etc), segundo as normas 

específicas.  
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c) Ser certificado por laboratórios de reconhecimento internacional, no caso 

de produtos nacionais/ internacionais certificados no exterior. 

 

 

9.2 MANUAL TÉCNICO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO  

 

 

A Contratada deverá fornecer 03 (três) jogos de Manual Técnico de 

Operação/Manutenção do Sistema, abrangendo todos os equipamentos propostos.  

O Manual Técnico deverá ser encadernado com capa dura e papel de boa 

qualidade e conterá, no mínimo, os seguintes tópicos de Operação e Manutenção:  

 Descrição e características técnicas (especificações) dos equipamentos;  

 Procedimentos de Operação;  

 Teoria de funcionamento;  

 Procedimentos de Instalação e alimentação;  

 Operação, Controle e Sinalização;  

 Manutenção em todas as periodicidades necessárias;  

 Diagramas esquemáticos e desenhos (plantas, cortes e detalhes);  

 Lista completa de componentes;  

 Lista de sobressalentes;  

 Pesquisa de Panes.  

 

 

9.3 MANUAL DE COMISSIONAMENTO  

 

 

Em atendimento ao Art. 74 da lei 8666/93, os serviços serão recebidos de 

forma definitiva pela equipe de Fiscalização da INFRAERO. Serão de 

responsabilidade da Contratada a elaboração do Manual de Comissionamento 

contendo os roteiros, procedimentos e folhas de registro de testes, bem como a 

execução do comissionamento e a colocação em serviço das instalações do sistema 

de balizamento noturno.  

Esta obrigação se estende a todos os materiais e equipamentos 

especificados.  
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Caberá a Contratada submeter à aprovação da INFRAERO o Manual de 

Comissionamento aos 30 (trinta) dias antes da data prevista para o início do 

comissionamento. A INFRAERO responderá no prazo máximo de 10 (dez dias) e a 

Contratada terá 15 (quinze) dias para fazer as correções solicitadas e submeter à 

aprovação final da Contratante. 

 

 

9.4 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  

 

 

Certificação de conformidade das instalações elétricas de Media e Baixa 

tensão do Sistema de Balizamento executada por Organismo Acreditado do 

INMETRO, de acordo com o capítulo 7 da NBR 5410. 

 

 

9.5 CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE INSTALAÇÃO 

 

 

Apoio técnico da contratada na inspeção do processo de Certificação de 

Conformidade da Operação/ Instalação do Sistema de Balizamento (Grounding 

check) pela ANAC (ou órgão competente), de acordo com Manual de Projeto de 

Aeródromo – Parte 5 (Sistemas elétricos) e Anexo 14 da ICAO. 

 

 

9.6 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE INSTALAÇÕES DE MT 

 

 

Declaração de conformidade da instalação elétricas MT e BT do Sistema de 

Balizamento executada por profissional qualificado e habilitado em Engenharia 

Elétrica de acordo com capítulo 7 da NBR 14039 e MCC. 

 

 

9.7 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DE INSTALAÇÕES (SPDA)  
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Declaração de conformidade da instalação do SPDA e malhas de aterramento 

do Sistema de Balizamento executada por profissional qualificado e habilitado em 

Engenharia Elétrica de acordo com capítulo 6 da NBR 5419 e MCC. 

 

 

9.8 PROJETO DE COMO CONSTRUÍDO “AS BUILT”  

 

 

Após o Comissionamento e antes da emissão do CAD – Certificado de 

Aceitação Definitiva, a Contratada deverá elaborar, aprovar e entregar a INFRAERO 

um projeto completo do “como construído” do sistema deste escopo de fornecimento 

nos termos dos itens 6.1.8 da NBR-5410.  

O “As Built” ou Como Construído será a atualização do Projeto Executivo 

(PE), após o Comissionamento. Deverá ser incluído na documentação:, Salas 

Técnicas e KF, Diagrama Unifilar, Quadro de Cargas, Redes de Dutos, Sistema de 

Aterramento das áreas envolvidas do PE, com taxas de ocupação, seções circulares 

dos dutos e quantidades, identificação da circuitação (nomenclatura / bitola / classe 

de tensão), caixas de passagem/inspeção, shafts, leitos/eletrocalhas, etc., desde a 

carga até os quadros alimentadores do Sistema de Balizamento em questão lotados 

na KF dos Auxílios Visuais à Navegação Aérea do SBBR.  

O “As Built” deverá ser entregue na etapa de conclusão dos serviços, em 

mídia magnética e cópia papel, no mesmo padrão determinado para o Projeto 

Executivo.  

 

 

10 TREINAMENTO, COMISSIONAMENTO, GARANTIA E MANUTENÇÃO. 

INICIAL  

10.1 TREINAMENTO DE OPERAÇÃO/MANUTENÇÃO  

 

 

A Contratada estará obrigada a promover cursos de treinamento de Operação 

e Manutenção e de Software de Desenvolvimento de todos os equipamentos e 
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sistemas, para o pessoal técnico da INFRAERO, previamente designado e com os 

pré-requisitos estabelecidos.  

O objetivo do treinamento é capacitar completamente os técnicos da 

INFRAERO para executar as suas tarefas correspondentes sem necessidade de 

consulta aos fornecedores. A duração dos treinamentos proposta nestas 

especificações é apenas uma estimativa; caso os objetivos propostos não sejam 

alcançados pelos técnicos da INFRAERO com os pré-requisitos contratuais, o 

treinamento deverá continuar, até atingir os objetivos, sem ônus adicional para a 

INFRAERO.  

O treinamento deverá habilitar os profissionais da INFRAERO para 

desenvolver ferramentas de software para configurar, reparar e testar o sistema. 

O curso de operação deverá ser de, no mínimo 48 Horas dividido em aulas 

teóricas e práticas; as horas-aula deverão ser ministradas nos próprios sistemas.  

Número de participantes: 10 (dez). 

 

 

10.2 COMISSIONAMENTO  

10.2.1 COMISSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES  

 

 

Em atendimento ao Art. 74 da lei 8.666/93, os serviços serão recebidos de 

forma definitiva pela equipe de fiscalização da INFRAERO, especificamente 

designada através de ato administrativo.  

Neste procedimento, a Contratada deverá demonstrar à comissão de 

recebimento que todo o escopo foi fornecido nas quantidades e qualidades 

contratuais. Esta constatação será realizada através do Procedimento de 

Comissionamento.  

PROCEDIMENTOS:  

Este procedimento será constituído da verificação detalhada dos itens de 

fornecimento, seguindo o correspondente Manual de Comissionamento aprovado 

pela fiscalização, determinando se:  

 Todo o escopo contratado foi fornecido;  

 Todos os serviços foram prestados com a qualidade contratada.  
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EMISSÃO DO CAD:  

Após a conclusão com êxito do comissionamento deverá ser emitido o CAD – 

Certificado de Aceitação Definitiva. Este Certificado será emitido definitivamente pela 

comissão de fiscalização mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes. A 

emissão do CAD significa que do ponto de vista da Contratada e da comissão de 

fiscalização, o escopo contratado foi fornecido completo. 

 

 

10.3 GARANTIA E MANUTENÇÃO INICIAL  

 

 

A Contratada deverá garantir, irrestrito e ilimitadamente, o perfeito 

funcionamento de cada um dos equipamentos previstos no escopo do fornecimento 

por um período de, no mínimo 24 meses, a contar do seu Comissionamento ou 

emissão do CAD – Certificado de Aceitação Definitivo.  

Os períodos de garantia serão suspensos, a partir da constatação de defeito, 

pela INFRAERO, até a efetiva correção do mesmo, pela Contratada. Na hipótese de 

substituição de peças, componentes e equipamentos, um novo período de garantia 

será iniciado somente para o item substituído, contando-se o prazo a partir da 

aceitação pela INFRAERO da peça, componente ou equipamento novo.  

A garantia, aqui prestada, cobre quaisquer defeitos provenientes de quaisquer 

erros ou omissões da contratada, em especial, decorrentes do erro de concepção de 

projeto, de matéria-prima, de fabricação, de montagem, de coordenação técnica e 

administrativa. Esta garantia exclui, todavia, danos ou defeitos resultantes do 

desgaste normal; do uso anormal dos equipamentos; de carga excessiva; de 

influência de ação química ou eletroquímica; de fundações e/ou serviços de obras 

civis inadequados e de outras razões fora do controle da contratada.  

Esta garantia se estende também a todos os serviços e fornecimentos 

efetuados nos equipamentos fornecidos, em função da própria garantia.  

Em função da garantia prestada, a Contratada se obriga, ilimitadamente, a 

substituir as peças defeituosas ou repará-las, colocando os equipamentos 

perfeitamente de acordo como o preconizado neste fornecimento. Com a finalidade 

de reparação dos defeitos, a INFRAERO, a seu critério, colocará à disposição da 

Contratada as facilidades que julgar necessário para o pronto reparo dos mesmos.  
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Caso a contratada deixe de tomar providências necessárias à reposição ou 

correção dos materiais e equipamentos dentro do prazo fixado de comum acordo 

com a INFRAERO, após recebimento de aviso, por escrito, a INFRAERO poderá, a 

seu exclusivo critério, substituir ou corrigir esses equipamentos e materiais conforme 

o caso, debitando à contratada o custo desse procedimento, permanecendo a 

mesma, para todos os fins, como responsável pelo perfeito desempenho desses 

materiais e equipamentos, não se alterando ou diminuindo a garantia geral neste 

fornecimento. 

A garantia aqui definida, em nenhuma hipótese será alterada ou diminuída, 

sendo aprovações de desenhos, fiscalizações ou inspeções, exercidas pela 

INFRAERO, não ilidirão a total e exclusiva responsabilidade da contratada pela 

perfeita qualidade de fabricação, dos materiais e serviços por ela fornecidos ou 

prestados.  

A contratada deverá garantir também a assistência técnica e o fornecimento 

de peças de reposição durante um período de 10 (dez) anos contados da data de 

recebimento dos equipamentos. 

 

 

10.4 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO – GROUND CHECK 

 

 

Acompanhamento técnico da Certificação de Conformidade de Instalação 

(Ground Check), conforme ICAO, emitido pela DECEA 

 

 

10.5 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO – FLY CHECK 

 

 

Acompanhamento técnico da Certificação de Conformidade de 

Operacionalidade (Fly Check), conforme ICAO, emitido pelo GEIV 

 

 

11 PEÇAS SOBRESSALENTES 
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Considerou-se 3% do total de equipamentos a fornecer, para sobressalentes. 

 

 

11.1 LUZES DE BORDA DE PISTA DE TAXI  

 

 

Fornecimento e Instalação de luzes de borda de pista de táxi. 

As luzes serão instaladas segundo os seguintes princípios: 

 Nos trechos retilíneos as luzes estarão distribuídas em intervalos 

longitudinais uniformes de até 30 m; 

 Locação em linha paralela ao eixo da taxiway; 

 Locação a 3 m de distância da borda do taxiway (após redução do raio 

de curvatura). 

Espaçamento uniforme entre as luminárias nas partes curvas e retilíneas 

As luzes serão de baixa intensidade com tecnologia Lâmpada LED 6,6A, com 

expectativa de vida não inferior a 50.000 horas em plena intensidade, 

omnidirecionais, do tipo elevada, dome de vidro azul, juntas de vedação, haste de 

acoplamento frangível, cabo bipolar com plugue, fonte de alimentação e todos os 

acessórios para a correta instalação em conformidade com o Anexo 14 - Volume I 

da ICAO, com a IEC 61827 e com a última edição da AC 150/5345-46 da FAA, 

instalada em base metálica tipo L-867 FAA com tampa. 

As luzes de borda de pistas de táxi serão luzes azuis ininterruptas. As luzes 

serão vistas até, no mínimo, 75º acima da horizontal e em todos os ângulos de 

azimute necessários para oferecer orientação a um piloto taxiando em qualquer 

sentido. 

A intensidade das luzes de borda de pista de táxi será, no mínimo, de acordo 

com ICAO na abertura angular vertical de 0º a 6º e de acordo com ICAO em 

qualquer ângulo vertical compreendido entre 6º e 75º. 

A luminária deve ser fornecida completa: corpo, sistema óptico, fonte de 

alimentação, anéis e juntas de vedação/fixação, acoplamento com rosca 2” 

quebrável, cabo bipolar com plugue para ligação ao transformador, transformador e 

demais componentes e materiais para instalação. 
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Deve ser frangível, do tipo ominidirecional e fornecida com placa e vedação 

próprias para montagem em base metálica profunda, padrão FAA L-867, 12” (30cm). 

O corpo da luminária, parte superior (alojamento da fonte de alimentação) e 

parte inferior (haste frangível com acoplamento roscável de 2”), deve ser em liga de 

alumínio fundido de alta resistência mecânica e durabilidade. 

O sistema óptico deve ser composto conjunto de lâmpadas LED, cúpula 

(dome) em policarbonato e demais componentes de montagem e vedação. 

O conjunto deve ser hermeticamente fechado, devendo a estanqueidade ser 

garantida por meio de anéis/juntas de vedação. 

Todos os componentes devem ser a prova de corrosão, sem a utilização de 

revestimentos protetores agressivos ao meio-ambiente. Devem ser utilizados 

materiais ecologicamente corretos. 

As luzes a aplicar serão referência ETES LED da ADB ou equivalente técnico. 

 

 

11.2 LUMINÁRIA EMBUTIDA DE BORDA DE PISTA 

 

 

Fornecimento e instalação de luminárias de Borda de Pista de Pouso e 

Decolagem, completas, incluindo todos os acessórios, de acordo com ponto 5.3.9 do 

Anexo 14 Volume 1, FAA: AC 150/5345-46 e NATO: STANAG 3316.atendendo ás 

seguintes caraterísticas: 

 Faixa Luminosa Bidirecional, de alta intensidade, de cores 

(Branco/Branco); 

 Diâmetro externo 8” instalada em Shallow Base; 

 Fará uso de 2 (duas) lâmpadas halogêneas de 105W /6,6A, com vida útil 

não inferior a 1000 horas em brilho máximo; 

 Em função da orientação das luminárias referente ao centro da pista, o 

conjunto ótico terá uma convergência á direita ou á esquerda; 

 A protusão da luminária acima do nível da pista não deverá exceder 12,7 

mm; 

 As partes principais da luminária deverão ser construídas em liga de 

alumínio de alta resistência; 
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 Todas as peças incluindo os elementos de fixação devem ser totalmente á 

prova de corrosão; 

 Os prismas óticos deverão ser possíveis de serem substituídos sem 

aplicação de componentes selantes; 

 A luminária deverá ser equipada com um plugue de alivio de pressão para 

facilitar a remoção da tampa interior e para permitir pressurização e teste 

de estanqueidade à água. 

 

A luminária deve ser fornecida completa: corpo, sistema óptico, anéis e juntas 

de vedação/fixação, acoplamento e demais componentes e materiais para a correta 

instalação. 

 

As luzes a aplicar serão referência FED da ADB ou equivalente técnico. 

 

 

11.3 LUMINÁRIA ELEVADA DE BORDA DE PISTA  

 

 

Fornecimento e Instalação de luzes de borda de pista de Pouso e Decolagem 

completas, incluindo todos os acessórios, de acordo com ponto 5.3.9 do Anexo 14 

Volume 1, FAA: AC 150/5345-46 e NATO: STANAG 3316, para operação CAT I, II 

ou III. 

As luzes serão instaladas segundo os seguintes princípios: 

 As luzes estarão distribuídas em intervalos longitudinais uniformes de 

até 30 m, as existentes serão mantidas, sendo instaladas novas 

luminárias entre estas; 

 Locação a 3 m de distância da borda da pista. 

 

As luzes serão de alta intensidade com 1 lâmpada halogênea de 150W /6,6A, 

com vida útil não inferior a 1000 horas em brilho máximo, em plena intensidade, 

omnidirecionais, do tipo elevada, dome Branca/Branca, juntas de vedação, haste de 

acoplamento frangível, cabo bipolar com plugue, fonte de alimentação e todos os 

acessórios para a correta instalação em conformidade com o Anexo 14 - Volume I 

da ICAO, instalada em base metálica tipo L-867 FAA com tampa. 
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A luminária deve ser fornecida completa: corpo, sistema óptico, fonte de 

alimentação, anéis e juntas de vedação/fixação, acoplamento com rosca 2” 

quebrável, cabo bipolar com plugue para ligação ao transformador, transformador e 

demais componentes e materiais para instalação. 

Deve ser frangível, do tipo ominidirecional e fornecida com placa e vedação 

próprias para montagem em base metálica profunda, padrão FAA L-867, 12” (30cm). 

O corpo da luminária, parte superior (alojamento da fonte de alimentação) e 

parte inferior (haste frangível com acoplamento roscável de 2”), deve ser em liga de 

alumínio fundido de alta resistência mecânica e durabilidade. 

O conjunto deve ser hermeticamente fechado, devendo a estanqueidade ser 

garantida por meio de anéis/juntas de vedação. 

Todos os componentes devem ser a prova de corrosão, sem a utilização de 

revestimentos protetores agressivos ao meio-ambiente. Devem ser utilizados 

materiais ecologicamente corretos. 

As luzes a aplicar serão referência BPE da ADB ou equivalente técnico. 

 

 

11.4 TRANSFORMADOR DE ISOLAMENTO 10/15W 

 

 

Transformador de Isolamento de 10/15W, 5kV, 60Hz, 6,6A/6,6A, conforme 

NBR 9718, FAA L-830-16 AC 150/5345-47A.  

Deverão ser instalados em Luminárias de Borda de Taxi. 

 

 

12 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

12.1 DAS DÚVIDAS 

 

 

A Contratada deverá examinar cuidadosamente as especificações e os 

desenhos constantes dos projetos. Todos os casos omissos ou suscetíveis  de 

dúvidas deverão ser comunicados à Fiscalização para maiores esclarecimentos ou 

orientação, sendo as decisões finais sempre comunicadas por escrito. 
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12.2 DOS FUNCIONÁRIOS 

 

 

A Contratada deverá manter na obra operários, artificies e mestres 

especializados nos serviços a serem executados, bem como pessoal administrativo, 

auxiliares, apontadores, almoxarifes, técnicos e engenheiros, em número compatível 

com a natureza e cronograma dos serviços. 

 

 

12.3 DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 

 

 

A Contratada deverá providenciar todos os equipamentos necessários à 

perfeita execução dos serviços, em tipo e quantidade adequados às necessidades, 

inclusive os de proteção individual (EPI’s) e (EPC’s), bem como as sinalizações, ou 

seja, todos os meios necessários ao perfeito desenvolvimento dos trabalhos. Estes 

equipamentos e ou ferramentas deverão estar em perfeito estado de funcionamento, 

de modo se evitar acidentes de qualquer natureza. 

 

 

12.4 GARANTIAS 

 

 

Todos os materiais, equipamentos, softwares e serviços terão uma garantia 

mínima de 24 (vinte e quatro meses), contados a partir da data da emissão do 

“Certificado de Aceitação Definitiva (CAD). Sendo que neste período, qualquer nova 

versão dos softwares implementados será gratuitamente repassada para 

INFRAERO”. 

A garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de projeto, montagem, 

softwares, desempenho ou falha em operação normal, inclusive por erro ou omissão 

por parte do Fornecedor, devendo o equipamento ser substituído sem ônus adicional 

para a INFRAERO. 
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A garantia será sempre independente de todo e qualquer resultado decorrente 

dos ensaios realizados, isto é, quaisquer que tenham sido esses resultados, o 

Fornecedor responderá por todas as garantias. 

A aceitação pela INFRAERO de qualquer equipamento ou parte dele, material 

ou serviço, não exime o Fornecedor de sua plena responsabilidade de todas as 

garantias estabelecidas. 

Se durante o período de garantia dos equipamentos, determinadas peças 

apresentarem desgastes excessivos ou defeitos freqüentes, a INFRAERO poderá 

exigir a reposição dessas peças em todas as UNIDADES do fornecimento, sem ônus 

para a INFRAERO. 

A garantia deverá ser renovada e entrar em vigor a partir da data de reentrada 

em operação, para as peças, acessórios ou para o equipamento completo no caso 

de haver reparo ou substituição destes. Para o restante do equipamento continua o 

prazo original estipulado. 

Durante a vigência da garantia, todos os custos referentes a reparos ou 

substituições de quaisquer acessórios, peças ou mesmo equipamento em sua 

totalidade, inclusive aqueles relativos a qualquer tipo de transporte ou parte dele, 

serão de responsabilidade da CONTRATADA. 

A CONTRATADA deve garantir que durante a vida útil do equipamento 

fornecerá as peças e acessórios para reposição. 

Durante o período de garantia, ocorrendo algum defeito ou falha no 

equipamento, e após os devidos reparos pela CONTRATADA, a CONTRATANTE 

poderá solicitar novos testes nas unidades, sem quaisquer ônus adicionais. 

A qualquer momento, durante o período de garantia, a CONTRATADA deve 

substituir ou reparar qualquer acessório ou peça que apresente defeito, falhas 

oriundas da fabricação falhas na concepção do projeto, inspeção, ensaios, 

embalagens, transportes, manuseios, montagem, comissionamento ou emprego de 

materiais inadequados, salvo em causas naturais, vandalismo ou mau uso dos 

equipamentos, a contratada deverá atender a solicitação da INFRAERO, de forma a 

assegurar o restabelecimento do sistema ou equipamento, em um período máximo 

de 48 horas (quarenta e oito) horas contadas a partir da comunicação da 

INFRAERO. 

A contratada deverá fornecer os procedimentos de atendimento de chamadas 

em até 30 (trinta) dias antes do término dos serviços de instalação. 
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Todo suporte técnico deverá ser feito na língua portuguesa. 

Os softwares fornecidos deverão assegurar o perfeito atendimento de todas 

as exigências contidas na especificação técnica. Nesse sentido, sem ónus para a 

INFRAERO, a contratada será responsável pela resolução de todas as deficiências, 

não constatadas durante os testes e comissionamento, porém, manifestadas durante 

o uso. 

Todos os equipamentos deverão ser fornecidos providos de todos os 

acessórios necessários a seu perfeito funcionamento e acabamento completos, 

condizente com a arquitetura geral dos locais onde serão instalados. 

Todos os equipamentos, acessórios e demais componentes do sistema 

fornecidos, deverão possuir alto grau de confiabilidade e serem isentos de qualquer 

problema de desempenho. 

Todos os equipamentos, acessórios e demais componentes do sistema 

deverão ser fornecidos e instalados de acordo com todas as exigências desta 

especificação técnica, além das condições apresentadas na proposta da Contratada. 

O fornecedor deverá assegurar o fornecimento de equipamentos, acessórios 

e demais componentes do sistema inteiramente novos, não sendo aceito em 

hipótese alguma, qualquer tipo de material usado ou de segunda mão. 

Durante o funcionamento contínuo, os equipamentos não deverão apresentar 

aquecimento nocivo ou deformações permanentes, resultantes de fenômenos físicos 

ou químicos decorrentes de mau funcionamento dos componentes ou uso de 

material inadequado, devendo a CONTRATADA proceder dentro das garantias. 

A CONTRATADA deverá garantir o fornecimento de sobressalentes por um 

período não menor que 10 (dez) anos. 

A CONTRATADA deverá garantir que seus equipamentos, quando operando 

dentro das características especificadas, sejam isentos de toda e qualquer 

interferência eletromagnética e/ou eletrostática e de radiofreqüência. Não devendo 

também gerá-las em níveis prejudiciais à eficiência de qualquer um dos outros 

sistemas a serem instalados no aeroporto. 

Quando da instalação do sistema, caso seja constatada qualquer 

interferência, a CONTRATADA tomará as providências necessárias para sua 

eliminação, arcando com os respectivos custos. 



 

INFRAERO                              CF.01/707.92/11570/00                               96 / 113 

 

“PROPRIEDADE DA INFRAERO” 

Na proposta técnica, o proponente deverá explicitar como é garantida e como 

é efetuada a isenção das interferências eletromagnéticas, eletrostáticas e de 

radiofreqüência. 

O proponente deverá deixar explicito na proposta técnica o consumo de 

energia de cada um dos equipamentos, escopo desta especificação. 

Todo o tratamento e pintura dos equipamentos deverão sofrer prévia 

aceitação da INFRAERO. Os materiais ferrosos utilizados deverão receber 

tratamento contra corrosão. 

 

 

13 APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

 

O PROPONENTE deverá fornecer com sua proposta todos os documentos e 

informações técnicas solicitados nesta especificação técnica. O fornecimento dos 

documentos e o preenchimento das informações técnicas serão considerados como 

fatores relevantes na análise e no julgamento da proposta. 

Quaisquer documentos ou informações técnicas, solicitados nesta 

Especificação, que eventualmente não sejam incluídos na proposta do Fornecedor, 

deverão ser incluídos em uma “LISTA DE DOCUMENTOS SOLICITADOS E NÃO 

ENVIADOS” junto com a justificativa para a não inclusão. 

 

Obrigatoriamente, além do já mencionado nesta especificação técnica, a 

proposta deverá incluir os documentos enumerados a seguir: 

1) Declaração formal de aceitação da presente Especificação 

Técnica, ressalvando apenas os eventuais itens exceções. 

2) Lista de exceções à especificação, onde o Proponente deverá 

indicar todos os pontos que apresentarem discordância desta 

especificação técnica, identificando os itens e apresentando suas 

justificativas. 

3) No caso da lista não ser incluída, fica subentendido que os 

requisitos nesta Especificação serão inteiramente cumpridos pelo 

Fornecedor. 
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14 INSTALAÇÃO  

 

 

Deverão ser de inteira responsabilidade e por conta da Contratada os custos 

de alimentação, transporte, estadia, escritórios com seus móveis e utensílios em 

geral, equipamentos, ferramentas, instrumentos e quaisquer elementos que sejam 

necessários para realização de todas as atividades.  

 

 

14.1 MÉTODOS  

 

 

O transporte dos equipamentos e materiais dentro das instalações da 

contratada até o local de montagem/instalação será realizado usando rotas pré-

estabelecidas e de acordo com a permissão da fiscalização até o local de 

montagem. Quaisquer danos causados ao piso ou a outros equipamentos serão 

ressarcidos pela contratada.  

 

 

 

14.2 ESFORÇOS  

 

 

A PROPONENTE deverá manter sempre presente durante todo o período de 

instalação, engenheiros e técnicos devidamente treinados, para efeito de 

supervisão, contando com todos os esforços necessários para o cumprimento dos 

prazos e da alta qualidade dos serviços.  

 

 

15 ENSAIOS DE FÁBRICA E DE CAMPO  
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Todos os materiais serão inspecionados pela INFRAERO durante o processo 

de fabricação e todos os pedidos de compras a subfornecedores deverão exigir esta 

condição. 

Informações suficientes deverão ser dadas nos certificados de ensaios, 

curvas de desempenho, relatórios e memoriais descritivos para permitir a perfeita 

identificação de subconjuntos, materiais e peças em questão, assim como para 

arquivo e acompanhamento da vida útil do equipamento. 

Caso a inspeção visual revele a presença de defeitos, a INFRAERO poderá 

exigir da Contratada a realização de ensaios não destrutivos e inspeção detalhada 

da peça do equipamento em questão. 

O FORNECEDOR deverá comunicar à INFRAERO qualquer discrepância 

entre as dimensões e tolerâncias especificadas nos desenhos e aquelas que 

resultaram de reparos em peças defeituosas.  

 

 

15.1 NA FÁBRICA  

 

 

Os seguintes testes e inspeções deverão ser realizados: 

 Inspeção;  

 Inspeção do acabamento;  

 Testes de verificação do funcionamento do conjunto e componentes 

elétricos e mecânicos; 

 Testes fotométricos; 

 Outros a designar pela contratante; 

 

 

15.2 NO CAMPO  

 

 

Testes de funcionamento e aceitação dos equipamentos, performance, nível 

de ruído, etc, serão efetuados na obra na presença do representante da INFRAERO. 

O que for rejeitado pela INFRAERO será reparado por conta da Contratada.  

 



 

INFRAERO                              CF.01/707.92/11570/00                               99 / 113 

 

“PROPRIEDADE DA INFRAERO” 

 

16 FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS ESPECIAIS  

 

 

Deverão ser fornecidos jogos completos de todas as ferramentas e acessórios 

especiais, necessários para a montagem, manutenção e desmontagem dos 

equipamentos no campo: 

 

a) Ferramentas de uso específico (não comuns), as quais são desenvolvidas, 

normalmente, pelo fabricante.  

b) Acessórios especiais:  

c) Computador portátil (notebook) com todas as interfaces de comunicação 

necessárias para manutenção/programação dos equipamentos;  

d) Software com suas respectivas licenças, senhas e logins, e quaisquer 

outros programas especiais desenvolvidos para a operação, manutenção 

e supervisão dos equipamentos. Estes softwares deverão ter seus 

protocolos abertos, para futura comunicação com o sistema de supervisão 

local. A CONTRATANTE não aceita a hipótese de protocolo fechado, nem 

aceita a hipótese de dependência de informações que sejam consideradas 

como propriedade intelectual da contratada. 

 

 

17 SOBRESSALENTES  

 

 

É obrigatório o fornecimento detalhado da listagem de peças sobressalentes, 

devendo estas serem intercambiáveis o máximo possível e com códigos comerciais 

quando se tratar de componentes dessa natureza.  

O Proponente deverá fornecer uma lista itemizada de preços e quantidades 

de peças sobressalentes por ele recomendadas como suficientes para, no mínimo 2 

(dois) anos de operação.  

A lista deverá incluir descrição, identificação clara da peça, número de código 

e item do desenho de referência e/ou catálogo de cada item sobressalente. 
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Todas as peças sobressalentes deverão ser de mesmo material, qualidade e 

intercambiáveis com as partes originais do equipamento.  

Existem 03 conjuntos de peças sobressalentes: 

 

1) Peças sobressalentes que a INFRAERO comprará neste escopo de 

fornecimento, conforme itens correspondentes da planilha de 

quantitativos; 

2) Peças sobressalentes ferramentas instrumentos e acessórios 

necessários para a manutenção do sistema, as quais a Contratada 

deverá manter no aeroporto, sem ônus para a INFRAERO, durante o 

período de garantia e manutenção inicial (caso esteja dentro do 

escopo). A lista destes itens deverá fazer parte da Proposta Técnico-

Comercial, com nomes dos fabricantes e números de referências. 

3) Lista de peças para futura manutenção. A Proponente deverá 

apresentar também, obrigatoriamente, juntamente com a sua Proposta 

Técnico-Comercial, uma lista de peças sobressalentes, ferramentas e 

acessórios, com quantidades recomendadas com base no MTBF de 

cada equipamento e respectivos preços, para o atendimento das 

necessidades de manutenção por um período de 5 (cinco) anos de 

funcionamento ininterrupto do sistema após o tempo de garantia. 

 

Na relação dos sobressalentes deverão constar os preços unitários de cada 

item, as especificações técnicas, nome do fabricante, sua codificação comercial, a 

composição dos respectivos preços unitários que formam um conjunto (“TOOL KIT” 

por exemplo). 

A INFRAERO poderá ou não adquirir total ou parcialmente as quantidades 

recomendadas. Portanto, o preço total destas peças sobressalentes não deverá 

fazer parte do preço global da sua proposta. 

A Contratada também deverá se responsabilizar por manter em estoque; 

peças, módulos, placas de circuitos impressos e componentes, durante um prazo 

mínimo de 10 (dez) anos, a contar da data da emissão do Certificado de Aceitação 

Definitiva (CAD). 
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18 SUPERVISÃO DE MONTAGEM E TESTES NO CAMPO  

 

 

A CONTRATADA será responsável pela supervisão da montagem dos 

equipamentos e sistemas, devendo providenciar todo pessoal técnico necessário, 

com conhecimento técnico do equipamento em questão, para supervisionar todas as 

tarefas que serão executadas para operacionalizar os equipamentos.  

Para realização: dos trabalhos acima citados, a CONTRATADA seguirá o 

cronograma de etapeamento definido.  

Para o transporte nas dependências do aeroporto a CONTRATADA deverá 

obedecer às rotas de transporte determinadas pela Fiscalização. Quaisquer danos 

causados ao piso ou a outros equipamentos do Aeroporto serão ressarcidos pela 

CONTRATADA.  

Para a instalação e montagem dos equipamentos deverão ser seguidos os 

desenhos de instalação de cada equipamento.  

 

 

19 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS  

 

 

As instruções a seguir, referentes à descrição dos projetos relativos às 

diversas disciplinas, bem como as informações que cada um deverá indicar, são 

apresentadas nestas instruções em caráter genérico. A elaboração dos projetos 

objeto deste programa deverá obedecer ao previsto, considerando o que for 

aplicável a cada caso.  

 

O conjunto de elementos, objeto dos projetos será constituído de:  

 Detalhamento de projetos de sistemas elétricos. 

 

Os projetos deverão ser compostos de todos os documentos necessários 

(especificações técnicas, planilhas, desenhos, etc) à perfeita execução das obras. 

Todos os casos omissos ou suscetíveis de dúvidas deverão ser submetidos pela 

CONTRATADA à Fiscalização, para melhores esclarecimentos ou orientações. 
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19.1 FABRICAÇÃO  

 

 

Todos os equipamentos e seus respectivos componentes deverão ser 

fabricados obedecendo às normas nacionais, internacionais e a legislação nacional 

vigente, já referida. 

 

 

19.2 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

 

 

O fornecimento e a instalação de todos os equipamentos e seus componentes 

deverão seguir obrigatoriamente o cronograma físico-financeiro e o prazo de 

execução da obra.  

 

 

20 REQUISITOS GERAIS DO FORNECIMENTO  

 

 

O projeto, a matéria-prima, a mão-de-obra, a fabricação, a instalação, a 

entrega, a desmontagem e a remoção deverão incorporar tanto quanto possível, os 

melhoramentos que a técnica moderna sugerir, mesmo quando não referidos nesta 

Especificação Técnica.  

 

 

20.1 MATÉRIA-PRIMA  

 

 

Todo e qualquer material empregado deverá ser novo, de melhor qualidade e 

próprio para o fim a que se destina, além de atender todas as exigências da norma 

ASTM aplicável, ou de outra norma equivalente aprovada. 
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20.2 EXECUÇÃO  

 

 

A construção dos equipamentos deverá permitir o transporte bem sucedido, 

por via marítima, aérea ou terrestre, de forma que na chegada ao local da instalação 

os equipamentos possam ser colocados em serviço sem necessidade de inspeção 

interna.  

 

 

20.3 INTERCÂMBIO  

 

 

Todos os equipamentos do mesmo tipo e valores nominais deverão ser física, 

mecânica e eletricamente intercambiáveis. Sempre que possível, pequenas partes e 

dispositivos devem ser de projeto idêntico, assim como mutuamente intercambiáveis 

e substituíveis.  

 

 

20.4 TROPICALIZAÇÃO  

 

 

Os equipamentos e materiais fornecidos deverão ser adequados e 

especialmente tratados e embalados para transporte e armazenamento sob 

condições tropicais de elevadas temperaturas, umidade, chuvas, mofo e ambiente 

propício à formação de fungos. 

Os materiais e processos de tropicalização deverão ser escolhidos de acordo 

com as melhores práticas comerciais e industriais, e estarão sujeitos à aprovação da 

INFRAERO. 

 

 

21 EMBALAGEM, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE  
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O método de embalagem deverá dar proteção contra eventuais danos durante 

o transporte, contra chuvas pesadas, sol forte, clima úmido e mudanças bruscas de 

temperatura. 

A CONTRATADA será responsável por danos ou perdas que resultem de 

embalagem imprópria, insuficiente, ou sem os devidos cuidados. 

Todas as pequenas peças e ferramentas deverão ser acondicionadas em 

caixas de madeira, protegidas com papel impermeabilizado ou equivalente e 

devidamente reforçadas com tiras de aço. Instrumentos, relé e demais 

componentes, deverão ser protegidos por uma película plástica transparente com 

bolhas de ar e acondicionados de forma a protegê-los de quebras por choque ou 

vibração. 

Cada caixa deverá conter uma lista de todo o material nela contido. 

Todos os componentes a serem embalados deverão ser identificados. 

O fornecedor deverá proteger contra perdas, corrosão e outras formas de 

danos, todas as partes do fornecimento, completo ou incompleto, antes da entrega. 

Desenhos indicando o método proposto de embalagem dos componentes de 

maior importância deverão ser submetidos à INFRAERO. 

Desenhos ilustrativos indicando as dimensões e pesos das embalagens dos 

materiais e equipamentos deverão ser encaminhados à INFRAERO para avaliação 

de transporte e armazenamento. 

A INFRAERO poderá recusar a embalagem que considerar insatisfatória e 

nesta eventualidade o Fornecedor deverá providenciar, às suas expensas, novo 

acondicionamento, também sujeito à aprovação da INFRAERO. 

A CONTRATADA submeterá à INFRAERO para aprovação, 02 (duas) cópias 

da lista de embalagens, envolvendo os componentes e materiais de todas as 

entregas parciais. 

 

Cada folha da lista de embalagens deverá conter as seguintes informações: 

a) Número do volume;  

b) Descrição e quantidade do conteúdo de cada volume;  

c) Peso líquido e bruto de cada volume;  

d) Nome e referência do Fabricante;  

e) Número da encomenda da INFRAERO;  

f) Número da especificação da INFRAERO;  
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g) Destino;  

h) Identificar os volumes que forem de sobressalentes.  

 
Os equipamentos somente poderão ser embarcados mediante autorização 

por escrito da INFRAERO. 

Todas as despesas decorrentes da devolução e reposição do equipamento 

em desacordo com esta Especificação Técnica serão de responsabilidade da 

CONTRATADA e, conseqüentemente, poderão ser deduzidas do montante a lhe ser 

pago. 

 

 

22 EXECUÇÃO E APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS  

22.1 GERAL  

 

 

Os documentos técnicos deverão ser executados em conformidade com a 

ABNT. As dimensões máximas preferíveis deverão ser do formato A1 e/ou A0 e 

incluir nas suas legendas as seguintes indicações bem legíveis: 

 

INFRAERO – Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária;  

 Conjunto ao qual pertence;  

 O subconjunto se houver;  

 Identificação do setor de desenho;  

 Número do desenho e ordem das revisões.  

 

 

22.2 REMESSA E APROVAÇÃO DE DOCUMENTOS  

 

 

O fornecedor deverá observar todos os itens solicitados no anexo 

"Documentação Exigida" desta Especificação Técnica.  

Após a compra a CONTRATADA é responsável, a qualquer tempo, pelo envio 

do solicitado nesta Especificação Técnica.  
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A CONTRATADA submeterá à aprovação da INFRAERO 04 (quatro) cópias, 

de cada desenho ou outro documento necessário para a fabricação do produto, 30 

(trinta) dias após a assinatura do Contrato. Será devolvida à Contratada uma cópia 

com uma das seguintes observações:  

 Aprovado;  

 Aprovado com restrições;  

 Não aprovado.  

 

Após a conclusão dos serviços, a CONTRATADA deverá revisar os desenhos 

que porventura forem modificados. 

As cópias assinadas como "Aprovado" autorizam a CONTRATADA a 

prosseguir com a fabricação, não sendo necessária reapresentação do documento. 

As cópias assinadas como "Aprovado com Restrições" autorizam a 

CONTRATADA a prosseguir com a fabricação, atendendo integralmente os 

comentários, devendo enviar para aprovação novamente, cópias revisadas no prazo 

de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de recebimento. 

As cópias assinadas como "Não Aprovado" implicam em fabricação não 

autorizada. A Contratada deverá tomar todas as providências necessárias para 

reapresentar o desenho em condições de apreciação pela INFRAERO no prazo de 

15 (quinze) dias corridos, a contar da data do recebimento. Para efeito de 

cronograma, os desenhos devolvidos são considerados como não tendo sido 

apresentados. 

Todas as revisões serão indicadas por número, data e assunto, em um bloco 

de revisões. As modificações feitas deverão ser assinadas e resumidamente 

descritas no bloco de revisões. 

A INFRAERO terá o prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar da data de 

recebimento, para o exame dos desenhos da CONTRATADA. Todos os documentos 

inter-relacionados deverão ser remetidos simultaneamente. 

Quaisquer serviços efetuados antes da aprovação dos desenhos correrão por 

conta e risco da Contratada. 

A aprovação do documento é genérica e não exime a Contratada de suas 

responsabilidades em todas as fases de execução do objeto desta Especificação 

Técnica. O fato de chamar a atenção da CONTRATADA para certos erros não 

tornará a INFRAERO responsável por outros não mencionados. 
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Após a aprovação definitiva dos desenhos, a CONTRATADA deverá enviar no 

prazo de 15 (quinze) dias corridos, 01 (um) jogo completo de cópias reproduzíveis 

em poliéster, de primeira qualidade e em mídia digital, dos desenhos "Certificado". 

Os dizeres "Desenho Certificado" deverão ser apostos às cópias por carimbo de 

letras grandes e perfeitamente legíveis. 

 

 

22.3 CRONOGRAMA DE REMESSA DE DOCUMENTOS  

 

 

A CONTRATADA deverá submeter à INFRAERO um cronograma de remessa 

de documentos técnicos. Todos os desenhos deverão estar incluídos no 

cronograma.  

O cronograma de remessa de documentos deverá ser encaminhado a 

INFRAERO, para aprovação, no prazo máximo de 20 (vinte) dias contados após a 

assinatura do contrato.  

A CONTRATADA é responsável pela remessa, em tempo, de todos os 

desenhos aplicáveis, mesmo que partes dos equipamentos sejam para entrega 

programada.  

A CONTRATADA é responsável pela remessa de todos os documentos de 

todas as fases de execução do objeto desta Especificação Técnica, à fiscalização, 

para aprovação / homologação.  

 

 

22.4 CRONOGRAMA DE FABRICAÇÃO  

 

 

A CONTRATADA deverá submeter à INFRAERO um cronograma de 

fabricação detalhando as seguintes etapas indicadas:  

 

a) Projeto;  

b) Recebimento de matérias-primas e componentes;  

c) Etapas de fabricação e montagem;  

d) Testes na fábrica durante e após a fabricação;  
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e) Ensaios finais e colocação em serviço;  

f) Embalagem;  

g) Translado.  

O cronograma de fabricação deverá ser enviado à INFRAERO, para 

informação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados após a assinatura do 

contrato.  

Componentes de maior importância provenientes de subfornecedores 

deverão ter também seus cronogramas de fabricação apresentados de acordo com 

o descrito neste subitem. 

 

 

22.5 CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE INSPEÇÃO  

 

 

A Contratada deverá submeter a INFRAERO um cronograma de atividades de 

inspeção, onde deverão constar todas as atividades ligadas ao controle de qualidade 

da Contratada, ensaios durante a fabricação, ensaios de rotina e ensaios de tipo 

(quando aplicável).  

 

 

22.6 CRONOGRAMA TÍPICO DE MONTAGEM  

 

 

A Contratada deverá apresentar um cronograma de montagem incluindo:  

a) Atividades envolvidas;  

b) Duração normal estimada em dias para cada atividade;  

c) Estimativa de homens-hora para cada atividade;  

d) Tempo total estimado.  

 

O cronograma típico de montagem deverá ser enviado à INFRAERO, para 

informação, no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos contados após a 

assinatura do contrato. 
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23 ASPETOS TÉCNICO-NORMATIVOS DA INSPEÇÃO E ACEITAÇÃO  

23.1 CONDIÇÕES GERAIS PARA INSPEÇÃO  

 

 

O cumprimento das exigências abaixo é considerado obrigatório a todo e 

qualquer fabricante que, direta ou indiretamente, participe da fabricação do 

equipamento e materiais, escopo desta Especificação Técnica. 

Os equipamentos e materiais estarão sujeitos à inspeção na fábrica pela 

INFRAERO ou por firma inspetora por ela credenciada. 

Os itens fornecidos por subfornecedores estarão sujeitos à mesma inspeção, 

na fábrica do subfornecedor. 

A INFRAERO terá direito, a seu próprio custo, de inspecionar a qualquer 

tempo se a fabricação está sendo feita do acordo com as especificações e com o 

cronograma, de fabricação. 

Durante o processo de fabricação do equipamento o representante da 

INFRAERO deverá, mediante aviso prévio ao Fornecedor, ter acesso a todas as 

suas dependências ou de seus subfornecedores, onde estiver sendo executado o 

trabalho ou ensaio do equipamento encomendado. 

 

A CONTRATADA deverá manter os seguintes dados disponíveis para exame, 

pela INFRAERO ou seu representante: 

a) Todos os certificados da matéria-prima utilizada na fabricação do 

equipamento; 

b) Especificação e pedidos de compra de todos os componentes do 

equipamento objeto do fornecimento; 

c) Relatórios de todos os ensaios e inspeções efetuados pelo seu setor do 

controle de qualidade;  

d) Desenhos e dados técnicos necessários à realização das inspeções.  

 

Quaisquer materiais que não satisfaçam aos requisitos estabelecidos nos 

documentos de compra poderão ser rejeitados e deverão ser substituídos pelo 

Fornecedor. 

A aceitação do equipamento não exime o Fornecedor das responsabilidades 

e garantias relativas ao fornecimento.  
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23.2 CONDIÇÕES PARA ENSAIOS TESTEMUNHADOS  

 

 

As condições relacionadas a seguir se aplicam a todas as inspeções com 

testemunho de ensaios e deverão ser obrigatoriamente atendidas pelo Fornecedor.  

A CONTRATADA deverá providenciar, quando for o caso, o livre acesso aos 

laboratórios independentes, às dependências e aos laboratórios de seus 

subfornecedores. Neste caso, o Fornecedor deverá comunicar-se com os 

laboratórios independentes e com seus subfornecedores, de comum acordo com o 

inspetor da INFRAERO, a fim de estabelecerem data e horário para inspeção, 

ensaios, etc. 

A CONTRATADA deverá providenciar, com antecedência devida, para que os 

laboratórios, equipamentos, aparelhos e instrumentos estejam em perfeito estado e 

em condições normais de funcionamento para realização dos ensaios. 

As despesas com a realização dos ensaios, sejam de fabricação ou de 

aceitação, tanto as diretas quanto as indiretamente relacionadas, correrão 

integralmente por conta do Fornecedor. 

A INFRAERO poderá exigir a apresentação de qualquer outro ensaio do tipo, 

previsto nas Normas Técnicas, além dos indicados nos documentos da compra. 

A CONTRATADA deverá enviar um comunicado A INFRAERO antes do início 

do quaisquer ensaios a serem testemunhados, solicitando a presença do inspetor 

para realização dos mesmos. O comunicado deverá conter pelo menos um roteiro 

dos ensaios a serem realizados, local e período previsto para a sua realização. 

 

 

23.3 REQUISITOS PARA REALIZAÇÃO DOS ENSAIOS  

 

 

Os ensaios de aceitação mesmo já tendo sido satisfeitas as determinações 

impostas anteriormente, somente serão iniciados quando a INFRAERO estiver de 

posse dos documentos relacionados a seguir, que deverão ser obrigatoriamente 
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remetidos pelo fornecedor no prazo de até 60 (sessenta) dias antes da data prevista 

para realização dos ensaios.  

 

23.4 RELATÓRIOS DE ENSAIOS E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

 

No prazo de 15 (quinze) dias após a realização dos ensaios, o fornecedor 

deverá enviar à INFRAERO 05 (cinco) vias dos relatórios de ensaios 

correspondentes, destacando as conclusões obtidas. 

Cada relatório virá acompanhado de todos os gráficos e curvas características 

dos reajustes dos ensaios, assim como as curvas e gráficos que sejam à correta 

interpretação dos mesmos. 

A análise dos resultados dos ensaios far-se-á, sempre que possível, por 

comparação. Para isto adotar-se-ão os seguintes padrões básicos: 

Primeiro: Os próprios valores garantidos pelo Fornecedor em sua proposta;  

Segundo: Os valores e tolerâncias indicados na Especificação Técnica;  

Terceiro: As tolerâncias indicadas nas normas técnicas referenciadas na 

Especificação Técnica.  

 

Caso a INFRAERO considere como não satisfatório quaisquer dos ensaios 

por não estarem de acordo com a Especificação Técnica, a INFRAERO 

providenciará a realização dos mesmos em um laboratório especializado de 

organizações independentes, por conta do Fornecedor. Neste caso, o laboratório 

especializado fica desde já qualificado como perito, para opinar conclusivamente 

sobre a qualidade do equipamento. 

Para os ensaios de rotina, serão rejeitados os equipamentos que forem 

reprovados em pelo menos um dos ensaios. Caberá ao fornecedor a 

responsabilidade de fazer as necessárias aplicações ou a substituição dos 

componentes defeituosos e aplicação de todos os ensaios nos novos componentes, 

sem ônus adicionais para a INFRAERO. 

 

 

24 ESCOPO DO FORNECIMENTO  
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A Contratada deverá fornecer todos os equipamentos, acessórios e 

estruturas, instalados e prontos para operação.  

Fazem parte do escopo os ensaios na fabricação, a embalagem e transporte 

até o local de instalação, assim como os testes de aceitação de máquinas e 

instalações fornecidas.  

Cabe ao fornecedor incluir todos os acessórios complementares. 

 

 

24.1 SERVIÇOS E MATERIAIS INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO  

 

 

Os sistemas deverão ser fornecidos completos, de acordo com os requisitos 

desta Especificação Técnica, compreendendo pelo menos, os componentes, 

acessórios e serviços mencionados a seguir:  

 

a) Todos os acessórios especificados incluindo medidores, sensores, 

indicadores e placas de identificação. 

b) Transporte vertical e horizontal dentro do sitio aeroportuário. 

c) Embalagens. 

d) Transporte do local de fabricação ao local de montagem;  

e) Testes de aceitação e ensaios na fábrica. 

f) Montagem e instalação (prontos para operação). 

g) Ferramentas e dispositivos especiais, necessários para montagem, ensaios 

e manutenção. 

h) Supervisão de montagem, de ensaio de campo e de operação inicial. 

i) Documentação completa do projeto incluindo desenhos, memórias de 

cálculo, catálogos e manuais de instrução de montagem, instalação, 

operação e manutenção. 

l) Relação de peças de reposição com especificação detalhada, inclusive com 

código comercial quando for o caso. 

l) Todos os demais elementos necessários para o fornecimento completo e 

funcional, em acordo com a presente Especificação e que não estejam 

explicitamente mencionados como sendo de fornecimento da INFRAERO. 
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m) O fabricante será inteiramente responsável pelo fornecimento completo, 

montagem, testes funcionamento dos sistemas e seus respectivos 

acessórios, as quais deverão funcionar corretamente e com segurança.  

p) Serviços de concreto, estruturas e demais serviços de relativos à 

engenharia civil. 

q) Serviços de lançamento de cabos e eletrodutos necessários à ligação das 

luminárias. 

r) Outros Serviços necessários á correta instalação de todos os equipamentos 

e sistemas. 

 

 


