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CADERNO A 

OBJETO CONTRATUAL, SISTEMAS E SUBSISTEMAS ATENDIDOS E 

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

 

1. OBJETO CONTRATUAL 

Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva, 

preditiva, corretiva e extra manutenção do sistema civil do Aeroporto de Belo 

Horizonte/Pampulha – Carlos Drummond de Andrade – SBBH por Acordo de Nível de 

Serviço (ANS), com fornecimento de materiais técnicos sob demanda.  

 

2. DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS E SUBSISTEMAS ATENDIDOS 

O escopo da contratação de manutenção do Sistema Civil do Aeroporto de Belo 

Horizonte/Pampulha – SBBH é constituído de: 

a. SUBSISTEMA ÁGUA POTÁVEL 

Equipamentos relacionados: Controle físico/químico da água, hidrômetros, instalações de 

água potável, reservatórios e caixas d’água. 

Função: Abastecer as instalações aeroportuárias de água em condições de consumo. 

Criticidade e impacto operacional: A indisponibilidade operacional dos equipamentos e 

instalações pode levar ao colapso do fornecimento de água ao complexo aeroportuário, 

podendo gerar transtornos de ordem sanitária como água fora dos padrões de potabilidade 

exigidos pelos órgãos fiscalizadores. Pode afetar ainda o sistema de combate a incêndio, que 

em alguns casos, utiliza água dos reservatórios para reserva técnica e atendimento às 

legislações pertinentes. 

 

b. SUBSISTEMA ÁREAS VERDES 

Equipamentos relacionados: Gramados e jardim. 
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Função: Tem como principal objetivo a composição das áreas de faixa preparada de pistas de 

pousos e decolagens, assim como demais áreas operacionais e composição dos ambientes das 

demais áreas dos Aeroportos. É composto por áreas gramadas em diversos setores 

operacionais e não operacionais de aeronaves e jardins internos e externo em frente ao TPS.  

Criticidade e impacto operacional: A vegetação alta na faixa preparada de pistas de pousos e 

decolagens impacta aspectos relacionados à operacionalidade do aeroporto e a segurança do 

voo 

 

c. SUBSISTEMA DRENAGEM 

Equipamentos relacionados: Canais de drenagem, caixas de drenagem e descidas de água. 

Função: Consiste no conjunto de elementos, distribuídos na área do sítio aeroportuário, 

necessários ao escoamento de águas pluviais. 

Criticidade e impacto operacional: As inoperâncias deste subsistema causam, nas redes de 

drenagem de pistas de pouso e decolagem, funcionamento deficiente para escoamento 

adequado das águas pluviais, podendo impactar a operacionalidade do aeroporto, 

principalmente devido à possibilidade de enchentes. 

 

d. SUBSISTEMA EDIFICAÇÕES 

Equipamentos relacionados: Cerca, calçadas e meios-fios, muro, portões e cancelas, pisos, 

forros e tetos, revestimentos, pintura, esquadrias, portas e janelas, corrimãos, telhados e 

coberturas, estruturas, mobiliários, divisórias, vidros e edificação genérica. 

Função: Prover instalações civis e facilidades necessárias para viabilizar as atividades 

operacionais e administrativas dos Aeroportos. O Subsistema Edificações é composto pelos 

diversos prédios/blocos do sítio aeroportuário. 

Criticidade e impacto operacional: O estado de preservação e manutenção da edificação 

reflete-se na operacionalidade do aeroporto e está diretamente relacionado com o conforto e 

satisfação dos usuários. A indisponibilidade do subsistema, ou parte dele, acarreta riscos em 

suas condições de uso, influenciando na segurança e demais condições operacionais, causando 
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depreciação acelerada das instalações com a redução de sua vida útil, gerando riscos de 

acidentes envolvendo passageiros e usuários. 

 

e. SUBSISTEMA HIDROSSANITÁRIO 

Equipamentos relacionados: Sanitários, copas/cozinhas, caixas de gordura e caixas de 

inspeção de esgoto. 

Função: Dispor aos passageiros e usuários condições sanitárias adequadas.  

Criticidade e impacto operacional: A indisponibilidade dos implementos compostos neste 

subsistema causa irregularidades nas condições sanitárias disponíveis aos passageiros e 

usuários. 

 

f. SUBSISTEMA PAVIMENTAÇÃO 

Equipamentos relacionados: Sinalização horizontal, pavimento de pistas, táxis, pátios, 

estacionamentos, vias de serviço e vias de acesso. 

Função: É o conjunto de elementos necessários à movimentação de aeronaves e veículos no 

sítio aeroportuário. Composto por todas as áreas pavimentadas do sítio, incluindo vias de 

acesso internas (lado ar) e externas (lado terra) e vias não pavimentadas, além das sinalizações 

horizontais. 

Criticidade e impacto operacional: A indisponibilidade em algum dos elementos desse sistema 

pode causar falhas na orientação aos aero navegantes, falhas de segurança e em caso de 

indisponibilidade da PPD até interromper as operações no aeroporto.  

 

 

3. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

A CONTRATADA prestará os seguintes serviços à CONTRATANTE: 

NOTA - O detalhamento objetivo dos tipos de serviços a serem executados, por 

equipamento, consta do item referente à Relação dos equipamentos atendidos. 
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SERVIÇOS 
Serviço a serem executados 

pela CONTRATADA 

Manutenção Preventiva. SIM 

Manutenção Preditiva. SIM  

Manutenção Corretiva Programada. SIM  

Manutenção Corretiva Não Programada. SIM  

Serviços de Manutenção para atendimento a 

chamados 24 horas por dia. 

SIM  

Suporte e Avaliação de Manutenção. SIM  

Serviços de Operação. NÃO 

Serviço de Adequação, Instalação e Melhoria 

de equipamentos ou sistemas. 

SIM  

Serviços Extramanutenção, sob demanda. SIM  

Fornecimento de materiais técnicos eventuais, 

sob demanda. 

SIM  

Subcontratação de serviços específicos, sob 

demanda. 

SIM  

Disponibilização de equipamentos e 

ferramentas especiais de apoio, sob demanda. 

SIM  

 


