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1. OBJETIVO 

Este documento tem por finalidade definir as diretrizes gerais e procedimentos formais a serem 
seguidos no decorrer dos contratos, monitorados e controlados pela metodologia de Gerenciamento 
de Projetos da INFRAERO. 

2. OBJETO  

Contratação de Empresa para Execução das Obras e Serviços para a Construção da Nova Seção 
Contra Incêndio (SCI) do Aeroporto de Joinville/SC – Lauro Carneiro de Loyola (SBJV). 

 

3. RELAÇÃO DE SIGLAS 

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ANAC Agência Nacional de Aviação Civil 

ART Anotação de Responsabilidade Técnica 

CAU Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

COMAER Comando da Aeronáutica 

CREA Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

ETG Especificação Técnica Geral 

EAP Estrutura Analítica do Projeto 

ICA Instrução do Comando da Aeronáutica  

MCC Memoriais de Critérios e Condicionantes 

MGP Manual de Gerenciamento de Projetos 

MD Memorial Descritivo 

MDSC Memorial Descritivo das Soluções Técnicas Consolidadas 

NI Norma Interna 

RAT Relatório de Análise Técnica 

RRT Registro de Responsabilidade Técnica 

4. GERENCIAMENTO DO CONTRATO 

4.1. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA DA CONTRATADA  

4.1.1. ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO  

4.1.1.1. PROFISSIONAL DE PLANEJAMENTO 

Graduado em Arquitetura ou Engenharia, com experiência mínima de 5 (cinco) anos em Planejamento 
e/ou Execução de Empreendimento similar ao objeto contratado e em utilização de ferramentas de 
gerenciamento de projetos. 

4.1.2. EXECUÇÃO DA OBRA 

4.1.2.1. GERENTE DE OBRA 

Graduado em Engenharia ou Arquitetura, com experiência mínima de 5 (cinco) anos em 
Gerenciamento de Obras de Engenharia para gestão e condução da execução do objeto no local da 
obra enquanto os serviços contratados estiverem sendo realizados. 

Responsável por realizar o acompanhamento e monitoramento da execução da obra conforme o 
planejamento e o cronograma aprovado. 

4.1.2.2. EQUIPE DE PROJETISTAS 
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Responsável por realizar o acompanhamento da obra conforme os projetos aprovados. Deverá ser 
composta por profissionais legalmente habilitados que atendam às necessidades das diversas 
disciplinas que compõem o projeto. 

4.1.2.3. PROFISSIONAL DE MEIO AMBIENTE 

Profissional legalmente habilitado para elaboração, implementação e acompanhamento do Plano de 
Controle Ambiental de Obras (PCAO); 

4.1.2.4. PROFISSIONAL DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

Profissional legalmente habilitado para implementação e acompanhamento das atividades de 
Segurança do Trabalho, conforme legislação vigente; 

4.1.2.5. PROFISSIONAIS DE APOIO 

Responsáveis por realizar as atividades de rotina e de execução da obra (mestre de obras, 
encarregados, auxiliares, almoxarifes, apontadores, vigias, apoio administrativo, etc.). O 
dimensionamento da equipe de apoio ficará a cargo da CONTRATADA, de acordo com o plano de 
construção previamente estabelecido. 

4.2. RELAÇÃO ENTRE CONTRATADA E INFRAERO 

4.2.1. ORDEM DE SERVIÇO 

À FISCALIZAÇÃO caberá emitir a Ordem de Serviço à CONTRATADA, para execução dos Serviços 
Técnicos Especializados de Engenharia, objeto do contrato. 

A Ordem de Serviço indicará:  

• A data de início e o prazo total de execução, conforme o CRONOGRAMA FÍSICO-
FINANCEIRO; 

• As datas referentes às Fases de Planejamento e de Elaboração dos Projetos / Execução das 
Obras/Serviços do Objeto contratado. 

• O valor global do contrato. 

4.2.2. REUNIÕES  

Todas as reuniões realizadas serão devidamente registradas em Atas. 

4.2.2.1. REUNIÃO INICIAL 

Na ocasião da emissão da Ordem de Serviço, será realizada reunião entre a CONTRATADA e a 
FISCALIZAÇÃO, na sede desta, para esclarecimento das questões referentes ao Termo de Contrato 
e para apresentação da documentação técnica que compõe o Termo de Referência. 

4.2.2.2. REUNIÕES DE ACOMPANHAMENTO 

Serão realizadas reuniões periódicas para monitoramento e controle do desenvolvimento do 
planejamento detalhado pela CONTRATADA, analisando os desvios e aprovando ou rejeitando as 
ações corretivas e/ou preventivas propostas em relação ao cronograma. 

Nessas reuniões será avaliado o cumprimento das entregas estabelecidas na semana imediatamente 
anterior. Os desvios apurados serão objeto de reprogramação, com base no plano de recuperação. 
Será emitida, também, a programação operacional de execução dos serviços das duas semanas 
seguintes, conforme cronograma aprovado. 

4.2.2.3. REUNIÕES TÉCNICAS 

Na primeira reunião técnica, a ser realizada antes do início da elaboração dos projetos, deverão estar 
presentes todos os membros da Equipe Técnica Mínima da CONTRATADA, a critério da 
FISCALIZAÇÃO.  

Durante a elaboração dos projetos, caso persistam pendências em determinadas 
disciplinas/especialidades, a FISCALIZAÇÃO poderá realizar reuniões para providenciar ajustes e 
correções necessários.   
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4.2.2.4. REUNIÃO DE ENCERRAMENTO 

Na ocasião da emissão do Termo de Recebimento Definitivo, será realizada reunião de encerramento 
entre a INFRAERO e a CONTRATADA com o objetivo de dar por concluído o objeto do contrato.  

4.2.3. DIÁRIO DE OBRAS E SERVIÇOS 

Diário de Obras é o livro que a CONTRATADA deverá manter permanentemente em seu escritório de 
campo e onde serão anotadas diariamente: as informações do andamento dos serviços; as ordens, 
observações e informações da FISCALIZAÇÃO; e observações e comunicações da CONTRATADA.  

O Diário de Obras será conforme modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO. 

As folhas do Diário de Obras serão emitidas em 3 (três) vias, ficando a 1ª via em poder da 
CONTRATADA, a 2ª via com a FISCALIZAÇÃO e a 3ª via, permanecerá no Diário de Obras do 
canteiro.  

O preenchimento do Diário deve ser rotineiro, procedido pela CONTRATADA, às suas expensas e sob 
sua responsabilidade, cabendo à mesma sua guarda e conservação até a entrega à FISCALIZAÇÃO. 
O responsável técnico da CONTRATADA deverá preencher, carimbar e assinar diariamente as folhas 
do Diário de Obras. 

4.3. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

4.3.1. RELATÓRIO DE MEDIÇÃO 

Para fins de medição dos serviços efetivamente executados, a CONTRATADA deverá apresentar o 
Relatório de Medição contendo, no mínimo, os seguintes documentos: 

• Boletim de Medição; 

• Memória de Cálculo; 
• Relatório Fotográfico;  

• Justificativas.  

O Boletim de Medição deverá ser apresentado conforme modelo fornecido pela FISCALIZAÇÃO, 
contendo todos os serviços objeto do contrato com a indicação daqueles que serão medidos no período 
de referência. Deverá ser carimbado e assinado pela CONTRATADA e pela FISCALIZAÇÃO. 

A Memória de Cálculo deverá comprovar a quantificação dos serviços que serão medidos. 

O Relatório Fotográfico deverá ser apresentado conforme modelo fornecido pela INFRAERO, contendo 
fotos/imagens que possibilitem comprovar os serviços executados e as possíveis justificativas 
apresentadas pela CONTRATADA. 

A CONTRATADA deverá apresentar justificativas para fatos que venham a impactar no cronograma. 

4.3.2. ROTINA DE MEDIÇÃO 

O Relatório de Medição deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO, para verificação e aceitação 
preliminar, até o primeiro dia útil depois de encerrado o período de medição. 

A periodicidade, para efeito de medição, poderá ser inferior a um mês calendário na primeira e na 
última medição, quando o início e o término das parcelas ou etapas ocorrem no curso do mês. 

A FISCALIZAÇÃO verificará e informará à CONTRATADA a aceitação preliminar da medição ou as 
correções que deverão ser realizadas, com as correspondentes justificativas. 

Após aprovado o Relatório de Medição, o mesmo deverá ser entregue formalmente à INFRAERO, 
através de carta de encaminhamento. 

Caso o Boletim de Medição não esteja conforme a execução planejada no Cronograma Físico-
Financeiro, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar justificativa formal e clara dos fatos que geraram o 
descumprimento das obrigações. 

A FISCALIZAÇÃO emitirá parecer a respeito das justificativas apresentadas pela CONTRATADA e 
anexará todos os documentos ao processo. 
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O descumprimento, por parte da CONTRATADA, do Cronograma Físico-Financeiro ensejará, de 
imediato, na apresentação de justificativas para tal. 

A INFRAERO não procederá ao ressarcimento de valores referentes aos serviços incluídos 
indevidamente na medição pela CONTRATADA, nem aqueles correspondentes aos serviços que não 
forem refeitos e aprovados pela FISCALIZAÇÃO, assim como não ressarcirá os impostos recolhidos 
sobre esses valores. 

4.3.3. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

A execução dos serviços está vinculada à documentação do Projeto Executivo.  

A medição dos itens “Administração Local”, “Equipe de Controle e Monitoramento do PCAO” e 
“Manutenção e Operação do Canteiro de Obras” será realizada mensalmente com valor proporcional 
à medição dos serviços de obras executados no período de referência.  

No caso de medição em EMPREITADA por PREÇOS UNITÁRIOS, o critério será por PACOTE 
UNITÁRIO (unidade de serviço) efetivamente executado. 

No caso de medição em EMPREITADA por PREÇO GLOBAL, o critério será por PACOTE executado 
e previsto no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, independentemente da quantidade unitária 
executada. 

5. FASE DE PLANEJAMENTO 

Com o objetivo de aumentar o nível de qualidade dos empreendimentos conduzidos pela INFRAERO, 
em especial ao cumprimento dos prazos, a definição clara e a integração efetiva das etapas da  obra, 
a FISCALIZAÇÃO irá conduzir os serviços contratados conforme as boas práticas da metodologia de 
gerenciamento de projetos da INFRAERO, definida no Manual de Gerenciamento de Projetos. 

Sendo assim, a CONTRATADA deverá fornecer as informações necessárias para que a Gestão de 
Projetos da INFRAERO possa ser realizada.  

5.1. PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES  

Após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá elaborar EAP e o CRONOGRAMA 
FÍSICO-FINANCEIRO detalhado do contrato e submetê-los à aprovação da FISCALIZAÇÃO. Deverão 
ser respeitadas as condições mínimas previstas no CRONOGRAMA proposto pela INFRAERO, 
conforme discriminado a seguir. 

5.1.1. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO  

Deverá conter todo o escopo do empreendimento, decomposta em outros níveis de entrega de 
PACOTES além dos já apresentados na EAP de referência, a critério da FISCALIZAÇÃO, para 
viabilizar o acompanhamento e controle dos serviços. 

Sendo assim, o PACOTE corresponde ao componente do empreendimento ou do projeto no último 
nível (inferior) de cada ramo da EAP, gerando um serviço mensurável para realização de um resultado 
específico, o qual pode ser agendado, ter seu custo estimado, monitorado e controlado. 

A EAP deverá ser apresentada em uma fase. A EAP da Obra deverá ser entregue no início do contrato, 
na fase de planejamento inicial, que ocorre logo após a emissão da Ordem de Serviço Deverá 
apresentar os PACOTES de entrega detalhados da Obra, de acordo com a ordem cronológica de 
execução dos serviços.  

5.1.2. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

Deverá ser detalhado consoante ao Cronograma e à EAP fornecidos no processo licitatório, 
especificando:  

• As entregas necessárias para execução de cada PACOTE estabelecido na EAP; 

• As relações de precedência entre os PACOTES; 

• A duração de cada PACOTE; 
• O custo de cada PACOTE. 
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O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO detalhado deverá informar as tarefas e entregas dos 
PACOTES com informações físicas e financeiras, contendo também os dias de trabalho previstos.  

Não será admitido parcelamento de PACOTE para pagamento pro rata. Sendo assim, caso haja 
necessidade, os PACOTES poderão ser subdivididos em quantas partes forem necessárias 
(PACOTES) para análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO, sem prejuízo da qualidade dos serviços ou 
das informações técnicas. Cada PACOTE resultante dessa subdivisão deverá ser inserido no 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO em subitem individual com preço. 

LINHA DE BASE DE MEDIÇÃO 

A partir da EAP e do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO detalhados do Contrato e aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO, será estabelecida a LINHA DE BASE para início do monitoramento e controle da 
execução das obras e serviços. A LINHA DE BASE, definida na Fase de Planejamento, somente 
sofrerá alteração mediante autorização formal da INFRAERO. 

6. FASE DE PROJETO  

6.1. AS BUILT 

O “As Built” consiste no registro das alterações do Projeto Executivo ocorridas durante a execução da 
obra, possibilitando a manutenção e futuras intervenções, devendo ser elaborado pela CONTRATADA. 

Havendo a necessidade de alteração no Projeto Executivo, a mesma deverá ser previamente 
registrada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO antes da sua execução, dando subsídio para a elaboração 
do “As Built”. 

6.1.1. CODIFICAÇÃO E MODELO DO CARIMBO DOS DOCUMENTOS 

Os documentos deverão ser apresentados de acordo com as seguintes Normas Internas da 
INFRAERO: 

• NI 21.02, que trata da aplicação visual da logomarca INFRAERO; 

• MPP 14.02, que trata da codificação (classificação e numeração) de documentos técnicos de 
Engenharia. 

Observação:   

Os arquivos correspondentes também deverão ser nomeados com o mesmo código (INFRAERO) 
utilizado no documento. 

Exemplo:   

• Codificação de documento = JV.08/010.01/000000/00. 

• Nome do arquivo respectivo = JV.08-010.01-000000-00. 

A emissão inicial do documento deverá ser considerada como revisão 0 (zero). 

Quaisquer outras alterações oriundas de comentários da FISCALIZAÇÃO e/ou erros, omissões ou 
acréscimos de informações, serão motivos para uma nova versão. 

O campo da revisão deverá conter um breve descritivo das modificações efetuadas e/ou referência do 
documento INFRAERO que apresenta os comentários.  

O documento emitido pela CONTRATADA não deverá conter nenhuma nota / observação de reserva 
ou propriedade / exclusividade do projeto, bem como, qualquer outro timbre / logomarca que não 
aqueles especificamente permitidos pela INFRAERO.  

Os documentos gráficos e textuais deverão ser apresentados impressos em cores, em mídia 
magnética no formato editável, contendo o carimbo da INFRAERO com seu preenchimento em 
conformidade com as normas estabelecidas neste documento. 
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6.2. NORMAS 

Para a prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá atender as normas da ABNT, a legislação 
brasileira, as normas internas da Infraero e as normas estrangeiras aplicáveis. 

7. FASE DE OBRA 

7.1. MONITORAMENTO E CONTROLE  

A INFRAERO realizará o monitoramento e controle do desenvolvimento do planejamento detalhado 
pela CONTRATADA, analisando os desvios e aprovando ou rejeitando as ações corretivas e/ou 
preventivas propostas em relação ao cronograma. 

Para isso, serão realizadas reuniões periódicas entre a INFRAERO e a CONTRATADA com base no 
cronograma aprovado e nos indicadores de desempenho. 

O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, detalhado pela CONTRATADA na Fase de Planejamento, 
será utilizado pela INFRAERO para monitorar, medir e controlar a execução do objeto pela 
CONTRATADA. 

A metodologia e o procedimento para medição de desempenho, monitoramento e controle do 
andamento da execução estão descritos no MGP da INFRAERO. 

7.2. CREDENCIAMENTO 

Para fins de segurança, é obrigatório que a CONTRATADA providencie, junto à INFRAERO, o 
credenciamento de pessoas e a autorização de trânsito interno de veículos.  

Sendo assim, a CONTRATADA deverá solicitar Credenciais de Identificação (crachás) para todos os 
seus profissionais e para aqueles sob sua supervisão, sendo que a INFRAERO fornecerá a lista de 
documentos exigidos para tal.  

O custo de cada crachá deverá ser pago à INFRAERO pela CONTRATADA na ocasião da solicitação 
do mesmo. 

Os crachás somente serão fornecidos após comprovação de situação trabalhista regular de seu 
portador.  

No caso de roubo ou extravio de crachás ou credenciais, a CONTRATADA deverá comunicar 
imediatamente a área de segurança da INFRAERO, devendo apresentar o Boletim de Ocorrência 
registrado na polícia local. 

Para o credenciamento, os funcionários da CONTRATADA também deverão ser submetidos aos 
treinamentos operacionais ministrados pelas áreas de Segurança e Operações da INFRAERO, 
incluindo o curso de direção defensiva aos funcionários que porventura venham a conduzir veículos 
nas áreas restritas que demandam o certificado. Sendo assim, a CONTRATADA deverá apresentar a 
relação dos profissionais que realizarão os treinamentos e ficará sujeita à cobrança de valor específico 
pelo não comparecimento dos profissionais indicados ao treinamento na oportunidade concedida. 

Importante:   

O credenciamento para funcionários da CONTRATADA deverá ser providenciado com a devida 
antecedência para não atrasar a execução do cronograma. O tempo necessário para o procedimento 
de emissão das credenciais não será aceito como motivo para justificativa de atraso dos serviços. 

8. ATENDIMENTO AOS NORMATIVOS DA ANAC E DO COMAER 

A CONTRATADA é obrigada a fornecer toda a documentação necessária para a elaboração do 
“Pedido de Autorização Prévia para Construção de Aeródromo ou de Modificação de suas 
Características Físicas e Termo de Responsabilidade”, regulamentada pela ANAC em atendimento a 
Resolução nº 158 de 13 de julho de 2010, Portaria nº 1227/SIA de 30 de julho de 2010, alterada pela 
Portaria nº 3104/SIA de 27 de novembro de 2013. 

A CONTRATADA é obrigada a fornecer também toda a documentação necessária para solicitação de 
parecer técnico junto ao COMAER, relativa ao mesmo projeto, em atendimento à ICA 11-3 que trata 
do “Processo para Análise de Planos Diretores Aeroportuários, de Projetos de Construção ou 
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Modificação de Aeródromos e de Objetos Projetados no Espaço Aéreo, no Âmbito do COMAER”. Tal 
solicitação visa obter Deliberação Favorável do Comando da Aeronáutica exigida em normativo da 
ANAC (Resolução nº 158 de 13 de julho de 2010, Portaria nº 1227/SIA de 30 de julho de 2010, alterada 
pela Portaria nº 3104/SIA de 27 de novembro de 2013). 

9. PRESERVAÇÃO DAS PROPRIEDADES ALHEIAS 

A CONTRATADA deverá identificar quaisquer construções, obras ou benfeitorias existentes que 
possam afetar suas operações, quer constem ou não nos documentos fornecidos na licitação. 
Eventuais prejuízos, danos ou perdas de qualquer natureza, serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

Dessa forma, a CONTRATADA deverá reparar, substituir ou restaurar qualquer bem ou propriedade 
que for prejudicada, ou julgada danificada ou perdida, de maneira a readquirir condição tão boa quanto 
a anterior, sendo a execução desses serviços condicionada às determinações da FISCALIZAÇÃO.  

Caso estas providências não sejam tomadas pela CONTRATADA, a INFRAERO poderá, por sua livre 
escolha, fazer com que a reparação, substituição ou restauração sejam executadas por terceiros, caso 
em que as despesas daí advindas serão deduzidas dos pagamentos devidos à CONTRATADA. 

A responsabilidade da CONTRATADA estende-se às ações praticadas por suas subcontratadas na 
execução de qualquer serviço. 

10. COOPERAÇÃO COM OUTROS CONTRATADOS 

A INFRAERO poderá, a qualquer tempo, executar ou fazer executar outros serviços de qualquer 
natureza, por si própria ou por outras empresas contratadas, no local ou próximo ao local dos serviços 
a cargo da CONTRATADA. Nesse caso, a CONTRATADA deverá conduzir suas operações de maneira 
a não impactar nas demais atividades em andamento, sendo de sua responsabilidade os atrasos, 
limitações ou embaraços por ela provocados na execução daqueles serviços.  

Estes trabalhos serão comunicados pela FISCALIZAÇÃO à CONTRATADA em tempo hábil, para que 
sejam considerados no planejamento da execução dos serviços. 

11. IDIOMAS 

Todos os documentos deverão ser redigidos em LINGUA PORTUGUESA BRASILEIRA. 
Eventualmente, poderá ser utilizada a língua inglesa ou espanhola. Nesse caso, o documento original 
deverá ser obrigatoriamente acompanhado de versão na LINGUA PORTUGUESA BRASILEIRA. 

Qualquer erro linguístico cometido pela CONTRATADA, que venha a afetar a interpretação de algum 
documento, será de sua inteira responsabilidade, ficando sujeita às consequências resultantes de tais 
erros. 

Nos serviços em que a CONTRATADA utilizar profissionais estrangeiros, estes deverão entender e se 
fazer entender na LINGUA PORTUGUESA BRASILEIRA, sendo que a CONTRATADA poderá fazer 
uso de intérpretes, às suas expensas, desde que aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 

Termos em inglês que são consagrados e de uso corriqueiro no Brasil devem ser utilizados em sua 
forma comum, sendo necessária a aprovação da FISCALIZAÇÃO. Ex. “software”, “mouse”, “hardware”, 
“download”, “bluetooth”. 

12. DIREITOS AUTORAIS 

Pertencerão à INFRAERO, sem qualquer ônus adicional, todos os Direitos Autorais Patrimoniais 
referentes aos projetos de todas as especialidades (e demais serviços realizados no âmbito do 
Contrato), incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que venha a 
existir, garantindo-se, na divulgação, o crédito aos Profissionais Responsáveis pelos mesmos, 
conforme estabelecido no Termo de Contrato. 

Fica sob a responsabilidade da CONTRATADA, a identificação dos autores e coautores dos planos e 
projetos originais a serem alterados, realizando as devidas consultas a esses profissionais em 
atendimento a Lei nº 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 e a Resolução nº 67 de 5 de dezembro de 2013 
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do CAU/BR, bem como o registro nos planos e projetos alterados dos autores e coautores dos projetos 
originais, caso esses queiram manter seus nomes associados aos dos autores e coautores dos 
projetos.  

13. RECEBIMENTO 

13.1. RECEBIMENTO PARCIAL 

A FISCALIZAÇÃO poderá receber formalmente parte do objeto, desde que em comum acordo com a 
CONTRATADA.  

O Recebimento Parcial não é equivalente ao Recebimento Provisório ou Definitivo do CONTRATO. 

O procedimento poderá ser formalizado por Ata de Reunião específica, assinada pela INFRAERO e 
pela CONTRATADA, na qual fica registrado que as partes concordam com o recebimento parcial. 

13.2. RECEBIMENTO PROVISÓRIO 

A CONTRATADA comunicará formalmente à FISCALIZAÇÃO sobre a conclusão do objeto do contrato. 
Após o recebimento da comunicação, esta terá 30 (trinta) dias para avaliar a conclusão efetiva do 
objeto e emitir o Termo de Recebimento Provisório do Contrato. 

Caso sejam constatadas pendências ou irregularidades, a FISCALIZAÇÃO deverá emitir documento 
formal à CONTRATADA, com uma lista de apontamentos acompanhada de relatório fotográfico, 
informando o prazo para que sejam sanados.  

A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 
no total ou parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da má execução ou dos materiais empregados. 

Caso não sejam constatadas pendências ou irregularidades ou após o saneamento das mesmas 
dentro do prazo estipulado, a FISCALIZAÇÃO providenciará a emissão do Termo de Recebimento 
Provisório, que deverá ser assinado pela Comissão de Gestão e Fiscalização e pela CONTRATADA. 

Por fim, o Termo de Recebimento Provisório deverá ser encaminhado à Comissão de Recebimento 
Definitivo. 

13.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO 

O Recebimento Definitivo do Contrato é realizado por comissão independente, nomeada por Ato 
Administrativo próprio. 

A Comissão de Recebimento Definitivo, de posse do Termo de Recebimento Provisório, fará vistoria e 
avaliará o escopo do objeto de acordo com os projetos, no intuito de atestar a funcionalidade e o 
atendimento aos requisitos constantes do Termo de Referência do contrato. 

Por fim, o Termo de Recebimento Definitivo deverá ser encaminhado à FISCALIZAÇÃO para 
providências de encerramento do Termo de Contrato. 

13.4. EMISSÃO DE ATESTADO TÉCNICO 

O Atestado Técnico será emitido mediante solicitação da CONTRATADA à FISCALIZAÇÃO, conforme 
padrão da INFRAERO, indicando os profissionais que efetivamente participaram da execução do 
objeto e a discriminação dos serviços correlatos. 
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