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ID 

Identificação do pacote de 
entrega impactado da EAP (no 
máximo até o segundo nível da 

EAP)

CAUSA 
(Começa a frase com "Como 

Resultado ...")

RISCO
(Começar a frase com "Pode ocorrer ...")

CONSEQUÊNCIA 
(Começar a frase com "O que 

acarretaria ...")
CATEGORIA 

Origem da causa (quando 
aplicável)

Probabilidade de Ocorrência Prob Impacto no Custo dos pacotes de entregas ImpC Severidade  no Custo Impacto na Duração dos pacotes de entregas ImpD Severidade na Duração Estratégia de Resposta Responsável Descrição resumida do Plano de Resposta

1
Como resultado da: falta de 
apresentação das apólices de seguro, 
pela Contratada.

Pode ocorrer a: descumprimento de cláusulas contratuais 
relativo às garantias (risco de engenharia e garantia 
contratual).

O que acarretaria o: impedimento da 
emissão da ordem de serviço.

Riscos Comerciais Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Transferir Contratada

1 - Recomendar a entrega da Apólice de Garantia antes da emissão da OS.
2 - Recomendar  durante a reunião inicial a verificação completa da documentação a 
ser entregue para cumprimento do contrato.
3 - Recomendar a contratada o plano de contingência. 
4 - Gestão junto a seguradora.

2

Como resultado da: demora / 
negativa na apresentação da apólice 
de seguro para os veículos que irão 
transitar no Lado Ar.

Pode ocorrer a: ausência da permissão de acesso de 
veículos no Lado Ar.

O que acarretaria o: impacto na 
produtividade e no planejamento de 
conclusão da obra.

Riscos de GP Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Transferir Contratada

1 - Recomendar a entrega da Apólice de Seguro antes da emissão da OS.
2 - Recomendar  durante a reunião inicial a verificação completa da documentação a 
ser entregue para cumprimento do contrato.
3 - Recomendar a contratada o plano de contingência. 
4 - Gestão junto a seguradora.

3 Como resultado de: força maior ou 
caso fortuito.

Pode ocorrer a: eventos não seguráveis caracterizados 
como força maior ou caso fortuito.

O que acarretaria o: prejuízos, custos 
não previstos e atrasos na obra.

Riscos Externos Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Aceitar Infraero

4 Como resultado de: força maior ou 
caso fortuito.

Pode ocorrer a: eventos seguráveis caracterizados como 
força maior ou caso fortuito.

O que acarretaria o: prejuízos, custos 
não previstos e atrasos na obra.

Riscos Externos Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Aceitar Infraero Acionar a apólice de seguros.

6
Como resultado de: decisões 
estratégicas referente ao portifólio de 
engenharia.

Pode ocorrer a: mudança estratégica da empresa.
O que acarretaria o: cancelamento, 
atrasos e/ou suspensão da obra.

Riscos Organizacionais Decisão Estratégica da Empresa Alta (entre 60% e 80%) 0,7 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,04 Desvio Baixo da Duração (< 5%) 0,1 0,07 Mitigar Infraero Alinhamento do Portfólio com a DO.

7
Como resultado de: falta de repasse 
de recurso pelo governo federal, 
alteração estratégica.

Pode ocorrer a: recursos financeiros incompatíveis com a 
previsão orçamentária.

O que acarretaria o: impedimento de 
homologação da licitação, impedimento 
de assinatura do contrato, suspensão, 

Riscos Organizacionais Média (entre 40% e 60%) 0,5 Desvio Baixo de Custo (entre 5% e 10%) 0,1 0,05 Desvio Baixo da Duração (< 5%) 0,1 0,05 Mitigar Infraero

8
Como resultado de: má conduta de 
agentes da contratada no sítio 
aeroportuário. 

Podem ocorrer: eventos decorrentes de imprudência, 
negligência e imperícia pela contratada.

O que acarretaria o: exposição da 
imagem da Infraero de forma negativa 
em diversos tipo de mídias, atuação de 
órgãos de controle externos e 
paralisação da obra.

Riscos de GP Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Baixo da Duração (< 5%) 0,1 0,01 Transferir Contratada

9 Como resultado de: alteração dos 
requisitos e/ou de escopo.

Pode ocorrer a: mudanças de especificações do projeto 
durante a obra.

O que acarretaria o: atraso na data de 
conclusão da obra e alteração do preço 
da obra.

Riscos Técnicos Requisitos Média (entre 40% e 60%) 0,5 Desvio Moderado de Custo (entre 10% e 20%) 0,2 0,10 Desvio Moderado na Duração (entre 5% e 10%) 0,2 0,10 Mitigar Infraero
Mapear áreas onde há possibilidade de alteração de escopo (acréscimos de serviços e 
estimativa de quantidade). Aplicar os instrumentos de Controle de Mudanças do MGP.

10 Como resultado de: atualização de 
critérios normativos.

Pode ocorrer a: mudanças de especificações do projeto 
durante a obra.

O que acarretaria o: atraso na data de 
conclusão da obra e alteração do preço 
da obra.

Riscos Técnicos Requisitos Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Baixo da Duração (< 5%) 0,1 0,01 Mitigar Infraero
Verificar se há normas na iminência de serem revisadas e que impactariam no projeto. 
Em caso positivo revisar previamente os projetos.

11
Como resultado de: falha de 
comunicação entre área cliente da 
Infraero e engenharia.

Pode ocorrer a: mudanças de especificações do projeto 
durante a obra.

O que acarretaria o: atraso na data de 
conclusão da obra e alteração do preço 
da obra.

Riscos de GP Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Moderado de Custo (entre 10% e 20%) 0,2 0,02 Desvio Moderado na Duração (entre 5% e 10%) 0,2 0,02 Mitigar Infraero
1. Reunião com as partes interessadas, desde o início do projeto, com registro em ata.
2. Implantar melhoria do MGF/MGP incluindo um Plano de Comunicação com as áreas 
clientes

12
Como resultado de: evolução 
tecnológica de equipamentos e 
materiais.

Pode ocorrer a: mudanças de especificações do projeto 
durante a obra.

O que acarretaria o: atraso na data de 
conclusão da obra e alteração do preço 
da obra.

Riscos Técnicos Requisitos Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Transferir Contratada

A contratada é responsável pela mobilização de equipamentos condizentes com a 
produtividade e prazo da obra. Havendo interesse de mobilizar equipamentos com 
tecnologias e produtividades superiores ao especificado, cabe a contratada a 
aprovação dos mesmos junto a fiscalização, sem custos adicionais ao contrato. 

13

Como resultado de: inconsistências 
nos documentos técnicos 
(especificações, EAP, planilhas, 
memoriais, cronograma, orçamentos, 
projetos).

Podem ocorrer: ajustes da documentação técnica na fase 
de licitação.

O que acarretaria: Impacto nos prazos 
estabelecidos na etapa do certame 
licitatório, alterações nos custos e 
prazos da obra.

Riscos de GP Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Moderado de Custo (entre 10% e 20%) 0,2 0,02 Desvio Alto na Duração (entre 10% e 20%) 0,4 0,04 Mitigar Infraero
Revisar os documentos técnicos do objeto, de modo a minimizar prováveis 
inconsistências no projeto.

17

Como resultado de: falha mecânica 
de equipamentos essenciais para 
produtividade dos serviços - 
usinagem e transporte.

Pode ocorrer a: Indisponibilidade de recursos de 
produção e transporte do revestimento asfáltico.

O que acarretaria o: atraso da obra e 
interdição do aeroporto além do prazo 
estipulado em contrato.

Riscos Técnicos Alta (entre 60% e 80%) 0,7 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,04 Desvio Alto na Duração (entre 10% e 20%) 0,4 0,28 Transferir Contratada

Exigir da contratada um Plano de fornecimento ininterrupto de material asfáltico em 
usinas previamente aprovadas. Caso ocorra a quebra de equipamentos de usinagem, a 
Contratada deverá acionar novo fornecedor conforme previsto no Plano. Quanto aos 
veículos de transporte de materiail, cabe a Contratada a mobilização de equipamentos 
suficientes para atender a demanda necessária, prevendo eventuais quebras, falhas, e 
acidentes dos mesmos.

18
Como resultado do: falha mecânica 
de equipamentos essenciais para 
produtividade dos serviços - obra.

Pode ocorrer a: indisponibilidade de equipamentos 
essenciais a rotina diária de serviços.

O que acarretaria o: atraso da obra e 
interdição do aeroporto além do prazo 
estipulado em contrato.

Riscos Técnicos Alta (entre 60% e 80%) 0,7 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,04 Desvio Alto na Duração (entre 10% e 20%) 0,4 0,28 Transferir Contratada

Apresentação de plano de manutenção periódica dos equipamentos no ato de sua 
mobilização e durante a utilização na obra. A Contratada deverá mobilizar profissional 
capacitado em manutenção de equipamentos, bem como equipamentos 
sobressalentes durante todo o prazo da obra.

19
Como resultado de: falta de 
qualidade técnica na execução do 
serviço.

Pode ocorrer que: os serviços executados não atendem às 
especificações do contrato.

O que acarretaria o: refazimento de 
serviços, custos adicionais e atrasos nas 
etapas da obra.

Riscos Técnicos Baixa  (entre 20% e 40%) 0,3 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,02 Desvio Moderado na Duração (entre 5% e 10%) 0,2 0,06 Transferir Contratada

1- Exigir da contratada uma equipe responsável pela verificação e cobrança da 
qualidade dos serviços em todas as etapas, usinagem e aplicação. Aliado a esta 
exigência a Infraero irá manter uma equipe de fiscalização na usina e na obra. 2- 2- 
Mobilização de equipamentos de controle tecnológico conforme descrito na 
especificação técnica. A Contratada deve garantir o controle tecnológico já previsto no 
contrato, ou seja, o atendimento dos itens 4.1.3, 4.3.5, 4.4.5, 4.5.5, 4.6.5,  4.8.8 e 4.9.4, 
todos descritos na especificação técnica, assim como macro textura e coeficiente de 
atrito. 

20
Como resultado de: atraso na 
apresentação dos laudos dos ensaios 
de controle de qualidade.

Pode ocorrer a: não aprovação das áreas  pavimentadas.

O que acarretaria o: impedimento na 
liberação dos pagamentos referentes a 
aplicação da massa asfáltica.

Riscos Técnicos Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Baixo da Duração (< 5%) 0,1 0,01 Transferir Contratada

Exigir uma rotina diária de apresentação dos laudos, e sanções contratuais no 
descumprimento. Laudos referentes ao controle tecnológico já previsto no contrato, 
ou seja, o atendimento dos itens 4.1.3, 4.3.5, 4.4.5, 4.5.5, 4.6.5,  4.8.8 e 4.9.4, todos 
descritos na especificação técnica específica, assim como macro textura, coeficiente de 
atrito e irregularidade logitundinal.

21

Como resultado de: ausência de 
controle da qualidade dos insumos 
durante a fase de aplicação da massa 
asfáltica, plano de aquisição 
deficitário e armazenamento 
inadequado.

Pode ocorrer a:  reprovação dos insumos a serem 
aplicados na obra.

O que acarretaria o: refazimento de 
serviços e atrasos no início e final da 
obra.

Riscos Técnicos Baixa  (entre 20% e 40%) 0,3 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,02 Desvio Moderado na Duração (entre 5% e 10%) 0,2 0,06 Transferir Contratada

A Contratada deve atender aos critérios estabelecidos na especificação técnica durante 
a etapa de projeto executivo, estudando e aprovando os insumos a serem utilizados 
na obra.  Apresentação pela contratada de plano de aquisição dos insumos, controle 
de qualidade no recebimento e estoque, em especial em caso de troca de 
fornecedores.

22 Como resultado de: ineficiência e 
ineficácia na condução dos serviços.

Pode ocorrer a: improdutividade injustificada da 
contratada.

O que acarretaria o: atrasos na obra, 
custos adicionais, necessidade de 
prorrogação do NOTAM e aplicação das 
sanções contratuais.

Riscos Técnicos Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Baixo de Custo (entre 5% e 10%) 0,1 0,01 Desvio Alto na Duração (entre 10% e 20%) 0,4 0,04 Transferir Contratada
Identificar causas e providenciar substituições das lideranças de campo e 
equipamentos. Aplicação das Sanções contratuais.

23

Como resultado da: inadequação dos 
insumos às condições descritas na 
especificação técnicas, atrasos nas 
aprovações dos equipamentos, traço 
do revestimento asfáltico e atraso na 
aprovação do trecho experimental.

Pode ocorrer a: reprovação da etapa de projeto 
executivo. 

O que acarretaria o: atraso na 
conclusão do empreendimento, rescisão 
contratual e necessidade de novo 
certame licitatório.

Riscos Técnicos Baixa  (entre 20% e 40%) 0,3 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,02 Desvio Muito Alto na Duração (>20%) 0,8 0,24 Transferir Contratada

Inclusão nos documentos do edital que a vencedora do certame deverá ter realizado 
intensa pesquisa de campo para obtenção dos inusmos dentro das condições técnicas 
previstas no edital. Todos os insumos devem ser apresentados com laudos técnicos de 
laboratórios devidamente credenciado pelo órgão competente. Os equipamentos 
devem apresentar características técnicas de acordo com o objeto da obra e 
apresentar controle de manutenção preventiva. Mobilização de profissional capacitado 
para definição do traço de CPA a ser adotado na obra.

24

Como resultado da: ausência de 
qualidade nos serviços referentes ao 
projeto geométrico, seja em campo 
ou na produção dos documentos. 

Pode ocorrer a: reprovação da etapa de projeto 
executivo. 

O que acarretaria o: atraso na 
conclusão do empreendimento, rescisão 
contratual e necessidade de novo 
certame licitatório.

Riscos Técnicos Baixa  (entre 20% e 40%) 0,3 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,02 Desvio Muito Alto na Duração (>20%) 0,8 0,24 Transferir Contratada
A Licitante deve apresentar nos documentos exigidos no edital comprovação de 
capacitação técnica na elaboração de projetos geométricos de rodovias/aeroportos. 

25
Como resultado de: alocação de 
equipe com perfil inadequado pela 
contratada.

Pode ocorrer a: administração ineficiente da contratada.
O que acarretaria o: comunicação 
ineficiente, descumprimento de prazos, 
refazimento de serviços.

Riscos de GP Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Baixo da Duração (< 5%) 0,1 0,01 Transferir Contratada

26
Como resultado de: tráfego de 
veículos em áreas com presença de 
infraestruturas aeroportuárias.

Pode ocorrer a: danos às infraestruturas de auxílios à 
navegação aérea, dispositivos de drenagem, balizamento 
luminoso, sinalização vertical, entre outros, com 
inoperâncias dos mesmos.

O que acarretaria o: custos adicionais 
para recuperação dos danos.

Riscos Operacionais Média (entre 40% e 60%) 0,5 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,03 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,03 Transferir Contratada
Incluir na especificação técnica a necessidade de sinalização / proteção das 
infraestruturas existenmtes, a cargo da contratada.

27
Como resultado de: condições 
previamente adversas na estrutura 
do pavimento.

Pode ocorrer a: fresagem além da espessura prevista em 
projeto.

O que acarretaria o: impactos no 
andamento, quantitativos e custos da 
obra.

Riscos Técnicos Baixa  (entre 20% e 40%) 0,3 Desvio Moderado de Custo (entre 10% e 20%) 0,2 0,06 Desvio Alto na Duração (entre 10% e 20%) 0,4 0,12 Mitigar Infraero
Necessidade de mapear as prováveis áreas dessas ocorrências e estimar seus 
quantitativos no contrato.

28

Como resultado de: documentação 
insuficiente, falta de planejamento 
para credenciamento da contratada, 
falta de planejamento para 
treinamento (AVSEC e SGSO). 

Pode ocorrer a: ausência de credenciamento de veículos e 
pessoal da contratada.

O que acarretaria o: atraso no início da 
obra.

Riscos de GP Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Transferir Contratada

29
Como resultado de: segurança 
inadequada (patrimonial) no canteiro 
de obras.

Podem ocorrer: roubos ou furtos no local da obra.
O que acarretaria em: prejuízos e custos 
não previstos.

Riscos Operacionais Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Transferir Contratada

30

Como resultado de: falha de 
comunicação que estabeleça as 
tratativas formais entre engenharia, 
operações, TWR.

Pode ocorrer o: pouso de aeronave em área ainda 
interditada.

O que acarretaria: acidente 
aeronáutico.

Riscos de GP Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Alto de Custo (entre 20% e 40%) 0,4 0,04 Desvio Muito Alto na Duração (>20%) 0,8 0,08 Mitigar Infraero
Elaborar um plano de comunicação entre as áreas envolvidas. Dedicação de fiscal 
operacional no acompanhamento dos serviços.

31

Como resultado de: emissão de 
ordem de serviço coincidente com 
períodos com maior incidência de 
chuvas e temperatura crítica.

Pode ocorrer a: paralisação da obra em função de 
intempéries.

O que acarretaria o: suspensão 
contratual e atraso na obra.

Riscos de GP Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Moderado de Custo (entre 10% e 20%) 0,2 0,02 Desvio Alto na Duração (entre 10% e 20%) 0,4 0,04 Evitar Infraero

1- Não emitir a Ordem de Serviço em períodos onde há previsão de forte aumento de 
precipitação pluviométrica e temperatura inferior a 10°C. 2- Realizar estudo estatístico 
sobre precipitação pluviométrica e temperatura crítica a fim de subsidiar o período de 
execução da obra.

2. Qualificação dos Riscos do Contrato 3. Planejamento de Respostas aos Riscos do Contrato1. Identificação dos Riscos do Contrato

1. Identificação dos Riscos  do Contrato
2. Qualificação dos Riscos do Contrato
3. Planejamento de Respostas aos Riscos do Contrato
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Identificação do pacote de 
entrega impactado da EAP (no 
máximo até o segundo nível da 

EAP)

CAUSA 
(Começa a frase com "Como 

Resultado ...")

RISCO
(Começar a frase com "Pode ocorrer ...")

CONSEQUÊNCIA 
(Começar a frase com "O que 

acarretaria ...")
CATEGORIA 

Origem da causa (quando 
aplicável)

Probabilidade de Ocorrência Prob Impacto no Custo dos pacotes de entregas ImpC Severidade  no Custo Impacto na Duração dos pacotes de entregas ImpD Severidade na Duração Estratégia de Resposta Responsável Descrição resumida do Plano de Resposta

2. Qualificação dos Riscos do Contrato 3. Planejamento de Respostas aos Riscos do Contrato1. Identificação dos Riscos do Contrato

1. Identificação dos Riscos  do Contrato
2. Qualificação dos Riscos do Contrato
3. Planejamento de Respostas aos Riscos do Contrato

32
Como resultado de: chuvas acima da 
média e temperatura crítica já 
previstas no prazo contratual.

Pode ocorrer a: paralisação da obra em função de 
intempéries.

O que acarretaria o: atraso na obra. Riscos Externos Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Moderado de Custo (entre 10% e 20%) 0,2 0,02 Desvio Alto na Duração (entre 10% e 20%) 0,4 0,04 Mitigar Infraero

Incluir na especificação técnica a necessidade de mobilização de bombas para a 
drenagem da água das chuvas para minimizar os impactos sobre a produtividade da 
obra. Em casos extremos, ampliar a duração do Contrato considerando o impacto dos 
períodos afetados pela chuva.

33

Como resultado de: atrasos 
injustificados na etapa de projeto 
executivo que empurrem a obra para 
o período de chuva.

Pode ocorrer a: paralisação da obra em função de 
intempéries.

O que acarretaria o: suspensão 
contratual e atraso na obra.

Riscos Técnicos Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Baixo de Custo (entre 5% e 10%) 0,1 0,01 Desvio Alto na Duração (entre 10% e 20%) 0,4 0,04 Transferir Contratada
Avaliar um prazo compatível com a necessidade da tarefa. Caso a Contratada não 
consiga vencer esta etapa, aplicar as sanções previstas em contrato e avaliar a rescisão.

34
Como resultado de: negativas no 
processo de aprovação do PESO-OS 
junto à ANAC.

Pode ocorrer a: PESO-OS não aprovado
O que acarretaria o: impedimento de 
inicio da obra, atraso no planejamento 
do contrato.

Riscos Operacionais Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Mitigar Infraero
1. Iniciar o PESO- OS com antecedência de 60 dias.
2. Somente assinar o contrato com o PESO aprovado.

35 Como resultado de: atraso na etapa 
de obra.

Pode ocorrer a: vigência das informações aeronáuticas 
(NOTAM e AIP) em desconformidade com o prazo de 
execução da obra.

O que acarretaria o: impedimeno na 
continuidade dos serviços.

Riscos Operacionais Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Evitar Infraero Atuação antecipada para prorrogação das informações aeronáuticas (NOTAM e AIP).

37

Como resultado de: descumprimento 
das diretrizes contidas no PESO-OS, 
Alerta nº 002/2018 e RBAC 153.225 
da ANAC, imperícia, incursão em pista 
ou outros eventos causados pela 
contratada.

Pode ocorrer a: acidentes/incidentes em áreas internas  
que geram impacto na segurança operacional do 
aeroporto.

O que acarretaria o: atrasos e 
paralisações na obra, sanções 
contratuais e acionamento das 
garantias contratuais, aplicações de 
multas conforme resol. 25 da ANAC.

Riscos Operacionais Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Moderado na Duração (entre 5% e 10%) 0,2 0,02 Transferir Contratada
A Contratada deverá treinar (prover pleno conhecimento)/realizar simulações das 
ações contidas nos planos de segurança da Obra.

38

Como resultado de: descumprimento 
das diretrizes contidas no PESO-OS, 
Alerta nº 002/2018 e RBAC 153.225 
da ANAC, imperícia, incursão em pista 
ou outros eventos causados pela 
contratada.

Pode ocorrer a: paralisação da obra pela autoridade 
aeroportuária.

O que acarretaria o: atrasos, sanções 
contratuais e acionamento das 
garantias contratuais, aplicações de 
multas conforme resol. 25 da ANAC.

Riscos Operacionais Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Moderado na Duração (entre 5% e 10%) 0,2 0,02 Transferir Contratada
A Contratada deverá treinar (prover pleno conhecimento)/realizar simulações das 
ações contidas nos planos de segurança da Obra.

41
Como resultado da: restrições 
operacionais/comerciais, que atrasam 
a liberação da área prevista.

Pode ocorrer o: mobilização e instalação dos ambientes 
de canteiro no local previamente indicado fora do 
período planejado. 

O que acarretaria o: atraso no início da 
obra.

Riscos Operacionais Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Mitigar Infraero
Inclusão do local do Canteiro de Obras no PESO - OS, e ampla divulgação prévia para 
assegurar a utilização do local, antes da emissão da Ordem de Serviço.

43
Como resultado de: prazos extensos 
na tramitação de órgãos ambientais 
externos.

Pode ocorrer a: ausência de licenças ambientais - LI.
O que acarretaria o: Impedimento da 
emissão da ordem de serviço, atrasos 
no empreendimento.

Riscos Externos Alta (entre 60% e 80%) 0,7 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,04 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,04 Mitigar Infraero
Realizar as tratativas com órgãos ambientais com a maior brevidade possível (antes da 
assinatura do contrato), tentando firmar acordos ou parcerias que acelerem o 
processo.

44

Como resultado de: falha na 
condução dos processos prévios de 
obtenção de licenciamento, por parte 
da Infraero.

Pode ocorrer a: ausência de licenças ambientais - LI.
O que acarretaria o: atrasos ou   
embargos da obra, custos provenientes 
de multas.

Riscos de GP Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Mitigar Infraero
Realizar as tratativas com áreas ambientais internas com a maior brevidade possível 
buscando que acelere o processo.

45 Como resultado de: gestão ambiental 
inadequada da contratada.

Pode ocorrer a: danos e degradação de áreas, 
contaminação do solo e lençol freático por resíduos e 
efluentes oriundos das obras.

O que acarretaria o: custos adicionais 
para recuperação das áreas danificadas.

Riscos Técnicos Alta (entre 60% e 80%) 0,7 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,04 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,04 Transferir Contratada

Executar as orientações do PCAO, impermeabilização do solo nos ambientes de 
canteiro, definir local fora do sítio aeroportuário para lavagem de máquinas e 
equipamentos e incluir nos custos de obra a disponibilização de kit's de contenção 
ambiental.

46 Como resultado de: gestão ambiental 
inadequada da contratada.

Pode ocorrer a: acidentes com elementos da fauna. O que acarretaria o: indenizações. Riscos Técnicos Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Transferir Contratada
Cuidados durante a execução da obra, avaliação visual, e na presença de animais, 
solicitar apoio ao aeroporto.

47 Como resultado da: vencimento da 
validade da licença.

Pode ocorrer a: alteração do local de Bota-fora.
O que acarretaria: alteração de DMT, de 
custos e paralisação da obra.

Riscos de GP Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Moderado de Custo (entre 10% e 20%) 0,2 0,02 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Transferir Contratada
Exigir a apresentação das licenças, contrato para apreciação prévia e adoção de rotina 
de recolhimento dos manifestos ambientais.

48 Como resultado do: fechamento 
programado do Bota-fora. 

Pode ocorrer a: alteração do local de Bota-fora.
O que acarretaria: alteração de DMT, de 
custos e paralisação da obra.

Riscos de GP Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Moderado de Custo (entre 10% e 20%) 0,2 0,02 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Transferir Contratada
Exigir a apresentação das licenças, contrato para apreciação prévia e adoção de rotina 
de recolhimento dos manifestos ambientais.

49 Como resultado do: interdição do 
Bota-fora.

Pode ocorrer a: alteração do local de Bota-fora.
O que acarretaria: alteração de DMT, de 
custos e paralisação da obra.

Riscos de GP Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Moderado de Custo (entre 10% e 20%) 0,2 0,02 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Transferir Contratada
Exigir a apresentação das licenças, contrato para apreciação prévia e adoção de rotina 
de recolhimento dos manifestos ambientais.

50

Como resultado de: falta de uso de 
equipamentos de proteção individual 
e coletivo, segurança inadequada 
(SST) no canteiro de obras.

Podem ocorrer: acidentes de trabalho com os 
empregados da contratada.

O que acarretaria o: embargos, atrasos 
de serviços e indenizações.

Riscos Técnicos Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Transferir Contratada Exigir e fiscalizar o cumprimento das normas vigentes quanto ao assunto. 

51
Como resultado de: mudança, a 
maior, na política econômica federal, 
estadual ou municipal.

Pode ocorrer a: mudanças tributárias.
O que acarretaria o: alteração, a maior,  
no preço da obra.

Riscos Externos Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Aceitar Infraero Realizar ajustes no contrato.

52 Como resultado de: interdições de 
vias de acesso ao aeroporto.

Pode ocorrer a: protestos (manifestação social) públicos.
O que acarretaria o: prejuízos; atrasos 
na obra.

Riscos Externos Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Aceitar Infraero

54 Como resultado de: problemas de 
fluxo de caixa da contratada.

Pode ocorrer a: descumprimento de obrigações 
financeiras da contratada junto a fornecedores e 
colaboradores.

O que acarretaria o: paralisação da 
obra pela contratada, abandono da 
obra, atrasos na execução da obra.

Riscos Comerciais Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Moderado de Custo (entre 10% e 20%) 0,2 0,02 Desvio Alto na Duração (entre 10% e 20%) 0,4 0,04 Transferir Contratada  

55
Como resultado de: reivindicações da 
categoria quanto aos direitos do 
trabalhador.

Pode ocorrer a: greves da categoria.
O que acarretaria o: paralisação da 
categoria e consequente atraso na obra.

Riscos Externos Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Baixo da Duração (< 5%) 0,1 0,01 Transferir Contratada Estabelecer uma estratégia para manter a continuidade dos serviços.

56
Como resultado de: desatendimento 
às leis trabalhistas vigentes e acordos 
sindicais, pela contratada.

Pode ocorrer a: greves dos funcionários da empreiteira 
contratada.

O que acarretaria o: atrasos na obra, 
aplicação de sanções contratuais.

Riscos Organizacionais Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Baixo da Duração (< 5%) 0,1 0,01 Transferir Contratada Atuação efetiva na fiscalização dos cumprimentos das obrigações trabalhistas.

57

Como resultado de: atraso nas etapas 
de licitação/contratação dos 
contratos de obra e 
consultoria/fiscalização.

Pode ocorrer o: Emissão da ordem de serviço dos 
contratos de obra e de apoio a fiscalização em datas 
desconexas que comprometam a harmonia entre os 
contratos.

O que acarretaria o: ineficácia no 
controle tecnológico do 
empreendimento.

Riscos de GP Alta (entre 60% e 80%) 0,7 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,04 Desvio Muito Alto na Duração (>20%) 0,8 0,56 Mitigar Infraero Condicionar a emissão de ambas as ordens de serviço à assinatura dos dois contratos.

58
Como resultado de: 
Ausência/ineficiência de controle 
tecnológico da obra

Pode ocorrer a: Não atingir as condições técnicas e 
operacionais do pavimento (atrito e macrotextura)

O que acarretaria o: atraso na data de 
conclusão da obra e alteração do preço 
da obra.

Riscos Técnicos Baixa  (entre 20% e 40%) 0,3 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,02 Desvio Moderado na Duração (entre 5% e 10%) 0,2 0,06 Transferir Contratada

Exigir da Contratada o controle tecnológico já previsto no contrato, ou seja, o 
atendimento dos itens 4.1.3, 4.3.5, 4.4.5, 4.5.5, 4.6.5,  4.8.8 e 4.9.4, todos descritos na 
especificação técnica, garantindo os mesmos procedimentos, insumos e técnicas que 
foram aprovados na etapa de projeto executivo.

60

Como resultado de: indisponibilidade 
de local de bota-fora durante a 
execução da obra, cuja DMT 
especificada no projeto serviu de 
base para composição de custo da 
contratada contida em sua proposta.

Pode ocorrer o: local de bota-fora adotado pela 
contratada durante execução da obra está à distância 
maior que a DMT especificada no projeto.

O que acarretaria o: manutenção da 
proposta de preço apresentada pela 
contratada durante o processo 
licitatório referente à carga, ao 
transporte e à descarga mecânica de 
material de fresagem para destinação 
em bota-fora.

Riscos Técnicos Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Transferir Contratada

61
Como resultado de: local de bota-
fora com DMT a menor que o 
especificado no projeto

Pode ocorrer o: local de bota-fora adotado pela 
contratada e apresentado em sua proposta está à 
distância menor que a DMT especificada no projeto.

O que acarretaria o: manutenção da 
proposta de preço apresentada pela 
contratada durante o processo 
licitatório referente à carga, ao 
transporte e à descarga mecânica de 
material de fresagem para destinação 
em bota-fora.

Riscos Técnicos Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Mitigar Infraero
Certificar-se da lista de Bota-Fora autorizados que melhor atendam às necessidades do 
projeto.

62
Como resultado de: mudança, a 
menor, na política econômica federal, 
estadual ou municipal.

Pode ocorrer a: mudanças tributárias.
O que acarretaria o: alteração, a menor, 
no preço da obra.

Riscos Externos Muito baixa (até 20%) 0,1 Desvio Insignificante de Custo (<5%) 0,05 0,01 Desvio Insignificante da Duração 0,05 0,01 Transferir Contratada Realizar ajustes no contrato.
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5-Dicionário dos Riscos

ID 
CAUSA 

(Começa a frase com "Como Resultado ...")
RISCO

(Começar a frase com "Pode ocorrer ...")
CONSEQUÊNCIA 

(Começar a frase com "O que acarretaria ...")
DESCRIÇÃO 

1
Como resultado da: falta de apresentação das apólices de 
seguro, pela Contratada.

Pode ocorrer a: descumprimento de cláusulas contratuais 
relativo às garantias (risco de engenharia e garantia 
contratual).

O que acarretaria o: impedimento da emissão da ordem de 
serviço.

A Contratada não apresenta as apólices de seguros contratuais, inviabilizando o 
início das etapas de obras dentro do sítio aeroportuário.

2
Como resultado da: demora / negativa na apresentação da 
apólice de seguro para os veículos que irão transitar no 
Lado Ar.

Pode ocorrer a: ausência da permissão de acesso de veículos 
no Lado Ar.

O que acarretaria o: impacto na produtividade e no planejamento 
de conclusão da obra.

Ausência de gerenciamento da Contratada quanto às providências para 
apresentação de apólice de seguros dos veículos que irão transitar em áreas de 
movimentações de aeronaves.

3 Como resultado de: força maior ou caso fortuito.
Pode ocorrer a: eventos não seguráveis caracterizados como 
força maior ou caso fortuito.

O que acarretaria o: prejuízos, custos não previstos e atrasos na 
obra.

Ocorrência de fatos ou eventos imprevisíveis ou de difícil previsão que não podem 
ser evitados e que tragam consequências e efeitos no Termo de Contrato firmado, 
sem que haja cobertura contratual e/ou apólice de seguros.

4 Como resultado de: força maior ou caso fortuito.
Pode ocorrer a: eventos seguráveis caracterizados como força 
maior ou caso fortuito.

O que acarretaria o: prejuízos, custos não previstos e atrasos na 
obra.

Ocorrência de fatos ou eventos imprevisíveis ou de difícil previsão que não podem 
ser evitados e que tragam consequências e efeitos no Termo de  Contrato firmado, 
porém, com cobertura contratual e/ou apólice de seguros.

6
Como resultado de: decisões estratégicas referente ao 
portifólio de engenharia.

Pode ocorrer a: mudança estratégica da empresa.
O que acarretaria o: cancelamento, atrasos e/ou suspensão da 
obra.

Ocorrência de tomada de decisão por agentes responsáveis da empresa que tem 
influência na execução do Termo de Contrato firmado.

7
Como resultado de: falta de repasse de recurso pelo 
governo federal, alteração estratégica.

Pode ocorrer a: recursos financeiros incompatíveis com a 
previsão orçamentária.

O que acarretaria o: impedimento de homologação da licitação, 
impedimento de assinatura do contrato, suspensão, paralisação da 
obra pela contratada.

O recurso financeiro previsto para pagamento da CONTRATADA não foi repassado à 
empresa pelo governo federal. Movimentação do recurso entre contas da empresa.

8
Como resultado de: má conduta de agentes da contratada 
no sítio aeroportuário. 

Podem ocorrer: eventos decorrentes de imprudência, 
negligência e imperícia pela contratada.

O que acarretaria o: exposição da imagem da Infraero de forma 
negativa em diversos tipo de mídias, atuação de órgãos de 
controle externos e paralisação da obra.

Eventos decorrentes de imprudência, negligência e imperícia por parte de 
profissionais da contratada, de grande proporção e que exponham a imagem da 
empresa de forma negativa junto as mídias de comunicação.

9
Como resultado de: alteração dos requisitos e/ou de 
escopo.

Pode ocorrer a: mudanças de especificações do projeto 
durante a obra.

O que acarretaria o: atraso na data de conclusão da obra e 
alteração do preço da obra.

Alterações de premissas de projeto que referenciam os documentos técnicos 
(especificações, planilhas, projetos, cronogramas, memoriais) que compõem o Edital 
de Licitação.

10 Como resultado de: atualização de critérios normativos.
Pode ocorrer a: mudanças de especificações do projeto 
durante a obra.

O que acarretaria o: atraso na data de conclusão da obra e 
alteração do preço da obra.

Necessidade de adequações dos documentos técnicos em decorrência de 
atualizações normativas.

11
Como resultado de: falha de comunicação entre área 
cliente da Infraero e engenharia.

Pode ocorrer a: mudanças de especificações do projeto 
durante a obra.

O que acarretaria o: atraso na data de conclusão da obra e 
alteração do preço da obra.

Ocorrência de ruído na comunicação entre as partes referente a procedimentos 
operacionais e/ou requisitos do projeto, dentre outros. 

12
Como resultado de: evolução tecnológica de equipamentos 
e materiais.

Pode ocorrer a: mudanças de especificações do projeto 
durante a obra.

O que acarretaria o: atraso na data de conclusão da obra e 
alteração do preço da obra.

Necessidade de adequações dos documentos técnicos do projeto em decorrência 
de avanços tecnológicos das técnicas construtivas e/ou materiais e/ou 
equipamentos previamente considerados para a execução da obra.

13
Como resultado de: inconsistências nos documentos 
técnicos (especificações, EAP, planilhas, memoriais, 
cronograma, orçamentos, projetos).

Podem ocorrer: ajustes da documentação técnica na fase de 
licitação.

O que acarretaria: Impacto nos prazos estabelecidos na etapa do 
certame licitatório, alterações nos custos e prazos da obra.

Existência de inconsistências na documentação técnica do projeto que devem ser 
revistas ainda na fase de licitação, provocando o aumento do prazo do certame 
licitatório e do empreendimento. As licitantes devem solicitar todos os ajustes 
necessários aos documentos durante a etapa de licitações. 

17
Como resultado de: falha mecânica de equipamentos 
essenciais para produtividade dos serviços - usinagem e 
transporte.

Pode ocorrer a: Indisponibilidade de recursos de produção e 
transporte do revestimento asfáltico.

O que acarretaria o: atraso da obra e interdição do aeroporto além 
do prazo estipulado em contrato.

Acidentes, falhas e/ou quebras mecânicas de equipamentos durante a usinagem 
e/ou transporte do revestimento asfáltico até a obra, que impactem na 
produtividade da obra.

18
Como resultado do: falha mecânica de equipamentos 
essenciais para produtividade dos serviços - obra.

Pode ocorrer a: indisponibilidade de equipamentos essenciais 
a rotina diária de serviços.

O que acarretaria o: atraso da obra e interdição do aeroporto além 
do prazo estipulado em contrato.

Acidentes, falhas e/ou quebras mecânicas de equipamentos durante a aplicação do 
revestimento asfáltico na pista do aeroporto, que impactem na produtividade da 
obra.

19
Como resultado de: falta de qualidade técnica na execução 
do serviço.

Pode ocorrer que: os serviços executados não atendem às 
especificações do contrato.

O que acarretaria o: refazimento de serviços, custos adicionais e 
atrasos nas etapas da obra.

Serviços executados sem a qualidade técnica exigida no contrato (projeto). 
Necessidade de refazer os serviços, sem custos a Contratante.

5. Dicionário dos Riscos do Contrato
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20
Como resultado de: atraso na apresentação dos laudos dos 
ensaios de controle de qualidade.

Pode ocorrer a: não aprovação das áreas  pavimentadas.
O que acarretaria o: impedimento na liberação dos pagamentos 
referentes a aplicação da massa asfáltica.

Atraso na aprovação das áreas pavimentadas por demora na apresentação dos 
laudos dos ensaios de controle de qualidade. Fator impeditivo de liberação das 
quantidades de serviços para medição.

21

Como resultado de: ausência de controle da qualidade dos 
insumos durante a fase de aplicação da massa asfáltica, 
plano de aquisição deficitário e armazenamento 
inadequado.

Pode ocorrer a:  reprovação dos insumos a serem aplicados 
na obra.

O que acarretaria o: refazimento de serviços e atrasos no início e 
final da obra.

Má qualidade dos insumos com ocorrência na fase de obra, após a etapa de projeto 
executivo, na qual foram aprovados os insumos a serem utilizados na produção da 
massa asfáltica.  Fornecimento de insumos abaixo da qualidade aprovada, seja por 
falta de controle de recebimento, falha no plano de aquisição ou armazenamento 
inadequado.

22
Como resultado de: ineficiência e ineficácia na condução 
dos serviços.

Pode ocorrer a: improdutividade injustificada da contratada.
O que acarretaria o: atrasos na obra, custos adicionais, 
necessidade de prorrogação do NOTAM e aplicação das sanções 
contratuais.

Produtividade injustificada da contratada, abaixo do planejado. 

23

Como resultado da: inadequação dos insumos às condições 
descritas na especificação técnicas, atrasos nas aprovações 
dos equipamentos, traço do revestimento asfáltico e atraso 
na aprovação do trecho experimental.

Pode ocorrer a: reprovação da etapa de projeto executivo. 
O que acarretaria o: atraso na conclusão do empreendimento, 
rescisão contratual e necessidade de novo certame licitatório.

Fato com ocorrência durante a etapa de projeto executivo. Utilização de insumos 
(agregados graúdos, agregados miúdos, cap, fibra) em desatendimento às condições 
estabelecidas pelas especificações técnicas. Mobilização de equipamentos com 
características produtivas incompatíveis com a produtividade da obra. Fracasso na 
elaboração do traço do CPA devido a qualidade dos insumos empregados ou mesmo 
da técnica utilizada.  Fracasso na aprovação do trecho experimental, devido aos 
fatores citados anteriormente ou mesmo da tecnica utilizada para aplicação da 
massa asfáltica.

24
Como resultado da: ausência de qualidade nos serviços 
referentes ao projeto geométrico, seja em campo ou na 
produção dos documentos. 

Pode ocorrer a: reprovação da etapa de projeto executivo. 
O que acarretaria o: atraso na conclusão do empreendimento, 
rescisão contratual e necessidade de novo certame licitatório.

Fato com ocorrência durante a etapa de projeto executivo. Fracasso na etapa de 
aprovação do projeto geométrico, o qual apresenta falta de informações suficientes 
para execução da obra ou não traz solução que atenda as normas vigentes.

25
Como resultado de: alocação de equipe com perfil 
inadequado pela contratada.

Pode ocorrer a: administração ineficiente da contratada.
O que acarretaria o: comunicação ineficiente, descumprimento de 
prazos, refazimento de serviços.

Equipe técnica da contratada responsável pela condução dos serviços do contrato, 
possui perfil de gestão inadequado para o melhor andamento da obra.

26
Como resultado de: tráfego de veículos em áreas com 
presença de infraestruturas aeroportuárias.

Pode ocorrer a: danos às infraestruturas de auxílios à 
navegação aérea, dispositivos de drenagem, balizamento 
luminoso, sinalização vertical, entre outros, com inoperâncias 
dos mesmos.

O que acarretaria o: custos adicionais para recuperação dos danos.

Acidentes envolvendo os veículos da Contratada que gerem danos as infraestruturas 
existentes no sítio aeroportuário, e que causem a inoperância dos mesmos. A 
Contratada é responsável pela recuperação dos danos causados aos bens da 
Contratante.

27
Como resultado de: condições previamente adversas na 
estrutura do pavimento.

Pode ocorrer a: fresagem além da espessura prevista em 
projeto.

O que acarretaria o: impactos no andamento, quantitativos e 
custos da obra.

Surgimento de condições adversas em camadas subjacentes ao previsto no projeto 
para renovação do revestimento, causando alterações nos quantitativos e 
planejamento da obra.

28
Como resultado de: documentação insuficiente, falta de 
planejamento para credenciamento da contratada, falta de 
planejamento para treinamento (AVSEC e SGSO). 

Pode ocorrer a: ausência de credenciamento de veículos e 
pessoal da contratada.

O que acarretaria o: atraso no início da obra.
Ausência de gerenciamento da Contratada quanto as documentações necessárias 
para credenciamento de pessoal, assim como mobilização de pessoal para 
realização de treinamentos.

29
Como resultado de: segurança inadequada (patrimonial) no 
canteiro de obras.

Podem ocorrer: roubos ou furtos no local da obra. O que acarretaria em: prejuízos e custos não previstos.
Falta de segurança adequada e de controle de almoxarifado contribuem para a 
ocorrência de roubos ou furtos na obra. 

30
Como resultado de: falha de comunicação que estabeleça 
as tratativas formais entre engenharia, operações, TWR.

Pode ocorrer o: pouso de aeronave em área ainda 
interditada.

O que acarretaria: acidente aeronáutico.
Utilização da pista para operações de pouso durante o período de interdição da PPD 
sem a devida comunicação à engenharia, podendo causar acidentes aeronáuticos.
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31
Como resultado de: emissão de ordem de serviço 
coincidente com períodos com maior incidência de chuvas 
e temperatura crítica.

Pode ocorrer a: paralisação da obra em função de 
intempéries.

O que acarretaria o: suspensão contratual e atraso na obra.
Paralisação da obra em função da emissão da ordem de serviço coincidente com os 
períodos com maior índice de chuvas na região, impactando na produtividade da 
obra. 

32
Como resultado de: chuvas acima da média e temperatura 
crítica já previstas no prazo contratual.

Pode ocorrer a: paralisação da obra em função de 
intempéries.

O que acarretaria o: atraso na obra.

Paralisação pontual da obra em função das intempéries. O prazo do contrato já 
prevê atrasos devido às condições climáticas e somente aceita ajustes contratuais 
quando houver incidências de chuvas em proporções maiores aos dados obtidos no 
estudo pluviométrico e de temperatura da localidade. A Contratada deve mobilizar 
equipamentos suficientes para liberar a pista para retomada da obra após as 
incidências de chuvas.

33
Como resultado de: atrasos injustificados na etapa de 
projeto executivo que empurrem a obra para o período de 
chuva.

Pode ocorrer a: paralisação da obra em função de 
intempéries.

O que acarretaria o: suspensão contratual e atraso na obra.
Atrasos injustificados na etapa de projeto executivo que deslocam o cronograma 
planejado para os períodos de maior intensidade de chuvas, ocasionando 
paralisações em função das intempéries e impactos no prazo da obra.

34
Como resultado de: negativas no processo de aprovação do 
PESO-OS junto à ANAC.

Pode ocorrer a: PESO-OS não aprovado
O que acarretaria o: impedimento de inicio da obra, atraso no 
planejamento do contrato.

O PESO-OS encaminhado à ANAC não foi aprovado. 

35 Como resultado de: atraso na etapa de obra.
Pode ocorrer a: vigência das informações aeronáuticas 
(NOTAM e AIP) em desconformidade com o prazo de 
execução da obra.

O que acarretaria o: impedimeno na continuidade dos serviços.
Quando existirem atrasos que impactem no prazo contratual, a Fiscalização deve 
tomar medidas prévias junto a área de operações para a prorrogação do NOTAM.

37

Como resultado de: descumprimento das diretrizes 
contidas no PESO-OS, Alerta nº 002/2018 e RBAC 153.225 
da ANAC, imperícia, incursão em pista ou outros eventos 
causados pela contratada.

Pode ocorrer a: acidentes/incidentes em áreas internas  que 
geram impacto na segurança operacional do aeroporto.

O que acarretaria o: atrasos e paralisações na obra, sanções 
contratuais e acionamento das garantias contratuais, aplicações de 
multas conforme resol. 25 da ANAC.

A Contratada não cumpre as diretrizes de segurança operacinal exigidas pela 
Contratante e órgãos de controle, causando acidentes/incidentes que geram 
impactos na segurança operacional do aeroporto.

38

Como resultado de: descumprimento das diretrizes 
contidas no PESO-OS, Alerta nº 002/2018 e RBAC 153.225 
da ANAC, imperícia, incursão em pista ou outros eventos 
causados pela contratada.

Pode ocorrer a: paralisação da obra pela autoridade 
aeroportuária.

O que acarretaria o: atrasos, sanções contratuais e acionamento 
das garantias contratuais, aplicações de multas conforme resol. 25 
da ANAC.

A Contratada não cumpre as diretrizes de segurança operacinal exigidas pela 
Contratante e órgãos de controle, levando a autoridade aeroportuária a decisão de 
paralização da obra até as adequações necessárias.

41
Como resultado da: restrições operacionais/comerciais, 
que atrasam a liberação da área prevista.

Pode ocorrer o: mobilização e instalação dos ambientes de 
canteiro no local previamente indicado fora do período 
planejado. 

O que acarretaria o: atraso no início da obra.
Por motivações da própria contratante, haverá atraso na liberação do local 
previamente definido para a implantação do Canteiro de Obra. 

43
Como resultado de: prazos extensos na tramitação de 
órgãos ambientais externos.

Pode ocorrer a: ausência de licenças ambientais - LI.
O que acarretaria o: Impedimento da emissão da ordem de 
serviço, atrasos no empreendimento.

Morosidade  do órgão ambiental na liberação das licenças que impactem na 
emissão da ordem de serviço e prazo do empreendimento.

44
Como resultado de: falha na condução dos processos 
prévios de obtenção de licenciamento, por parte da 
Infraero.

Pode ocorrer a: ausência de licenças ambientais - LI.
O que acarretaria o: atrasos ou   embargos da obra, custos 
provenientes de multas.

Morosidade nas ações prévias da contratante quanto às tratativas junto aos órgãos 
ambientais que impactem na emissão da ordem de serviço e no prazo do 
empreendimento.

45
Como resultado de: gestão ambiental inadequada da 
contratada.

Pode ocorrer a: danos e degradação de áreas, contaminação 
do solo e lençol freático por resíduos e efluentes oriundos das 
obras.

O que acarretaria o: custos adicionais para recuperação das áreas 
danificadas.

Durante as obras, ou até mesmo no encerramento, pode ocorrer a degradação de 
áreas, contaminação do solo e lençol freático por resíduos e efluentes, que podem 
gerar custos adicionais à obra. Custos que não cabem a Contratante. A 
responsabilidade de atender as normas de meio ambiente cabe a Contratada. A 
Contratante cabe a fiscalização e cobrança do cumprimento das normas.

46
Como resultado de: gestão ambiental inadequada da 
contratada.

Pode ocorrer a: acidentes com elementos da fauna. O que acarretaria o: indenizações.
Podem ocorrer acidentes com elementos da fauna durante as obras que podem 
resultar em aumento de custo da obra, paralização da obra e multas.

Página 3 de 5

C
S

A
T

E
X

T
20

20
01

24
0

Assinado com senha por CRISTIANO DA SILVA BRITO, ARTHUR MOURA NETO, CARLOS VINICIUS LIMA MEIRELLES e FERNANDO CARAMASCHI BORGES em
22/04/2010 00:00:00.
Autenticado digitalmente por CRISTIANO DA SILVA BRITO em 22/04/2010 00:00:00.
Documento Nº: 1027913.4604062-609 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar



5-Dicionário dos Riscos

ID 
CAUSA 

(Começa a frase com "Como Resultado ...")
RISCO

(Começar a frase com "Pode ocorrer ...")
CONSEQUÊNCIA 

(Começar a frase com "O que acarretaria ...")
DESCRIÇÃO 

5. Dicionário dos Riscos do Contrato

47 Como resultado da: vencimento da validade da licença. Pode ocorrer a: alteração do local de Bota-fora.
O que acarretaria: alteração de DMT, de custos e paralisação da 
obra.

A contratada ignora o prazo de vencimento da licença ambiental do local que optou 
como  bota-fora e, durante a fase de contrato, pleiteia aditivo para alteração da 
DMT, visando outro local para despejo dos resíduos da construção civil. Alteração 
não permitida.

48 Como resultado do: fechamento programado do Bota-fora. Pode ocorrer a: alteração do local de Bota-fora.
O que acarretaria: alteração de DMT, de custos e paralisação da 
obra.

A contratada ignora o prazo de encerramento programado do local que optou como  
bota-fora e, durante a fase de contrato, pleiteia aditivo para alteração da DMT, 
visando outro local para despejo dos resíduos da construção civil. Alteração não 
permitida.

49 Como resultado do: interdição do Bota-fora. Pode ocorrer a: alteração do local de Bota-fora.
O que acarretaria: alteração de DMT, de custos e paralisação da 
obra.

Interdição do local de bota-fora por motivação alheia às partes, já que o mesmo se 
encontra com as licenças vigentes e em plena atividade. 

50
Como resultado de: falta de uso de equipamentos de 
proteção individual e coletivo, segurança inadequada (SST) 
no canteiro de obras.

Podem ocorrer: acidentes de trabalho com os empregados da 
contratada.

O que acarretaria o: embargos, atrasos de serviços e indenizações.

Ocorrência de acidentens de trabalho envolvendo operários sem EPI ou EPC. Fato 
que pode gerar autuação dos órgãos de controle, podendo inclusive resultar em 
embargo da obra. Falta de prevenção e procedimentos relacionados com SST 
ensejam em um maior número de acidentes de trabalho na obra.

51
Como resultado de: mudança, a maior, na política 
econômica federal, estadual ou municipal.

Pode ocorrer a: mudanças tributárias. O que acarretaria o: alteração, a maior,  no preço da obra. Alterações como a PIS, COFINS, ICMS, ISS, entre outros.

52
Como resultado de: interdições de vias de acesso ao 
aeroporto.

Pode ocorrer a: protestos (manifestação social) públicos. O que acarretaria o: prejuízos; atrasos na obra.
Manifestações que interditam acesso ao canteiro de obra ou aos fornecedores de 
insumos e/ou equipamentos.

54
Como resultado de: problemas de fluxo de caixa da 
contratada.

Pode ocorrer a: descumprimento de obrigações financeiras da 
contratada junto a fornecedores e colaboradores.

O que acarretaria o: paralisação da obra pela contratada, 
abandono da obra, atrasos na execução da obra.

Saúde financeira da empresa contratada debilitada, impactando nas relações 
comerciais no mercado de trabalho.

55
Como resultado de: reivindicações da categoria quanto aos 
direitos do trabalhador.

Pode ocorrer a: greves da categoria.
O que acarretaria o: paralisação da categoria e consequente atraso 
na obra.

É possível a ocorrência de greves por diversos motivos, ensejando impacto no 
cumprimento do prazo das entregas e/ou da obra, nos custos de Administração 
Local, Operação e Manutenção de Canteiro e Instalações de Canteiro.

56
Como resultado de: desatendimento às leis trabalhistas 
vigentes e acordos sindicais, pela contratada.

Pode ocorrer a: greves dos funcionários da empreiteira 
contratada.

O que acarretaria o: atrasos na obra, aplicação de sanções 
contratuais.

A contratada não cumpre com as obrigações trabalhistas dos funcionários, causando 
motivação para paralisação da obra.

57
Como resultado de: atraso nas etapas de 
licitação/contratação dos contratos de obra e 
consultoria/fiscalização.

Pode ocorrer o: Emissão da ordem de serviço dos contratos 
de obra e de apoio a fiscalização em datas desconexas que 
comprometam a harmonia entre os contratos.

O que acarretaria o: ineficácia no controle tecnológico do 
empreendimento.

A Infraero emite a ordem de serviço do contrato da obra e do contrato de 
consultoria em datas distantes uma da outra, causando um lapso de tempo entre 
ambos os contratos, os quais deveriam ser simultâneos.

58
Como resultado de: Ausência/ineficiência de controle 
tecnológico da obra

Pode ocorrer a: Não atingir as condições técnicas e 
operacionais do pavimento (atrito e macrotextura)

O que acarretaria o: atraso na data de conclusão da obra e 
alteração do preço da obra.

A camada de rolamento do pavimento não atinge as condições especificadas de 
atrito e macrotextura devido a ausência de qualidade de execução da mesma pela 
contratada.

60

Como resultado de: indisponibilidade de local de bota-fora 
durante a execução da obra, cuja DMT especificada no 
projeto serviu de base para composição de custo da 
contratada contida em sua proposta.

Pode ocorrer o: local de bota-fora adotado pela contratada 
durante execução da obra está à distância maior que a DMT 
especificada no projeto.

O que acarretaria o: manutenção da proposta de preço 
apresentada pela contratada durante o processo licitatório 
referente à carga, ao transporte e à descarga mecânica de material 
de fresagem para destinação em bota-fora.

61
Como resultado de: local de bota-fora com DMT a menor 
que o especificado no projeto

Pode ocorrer o: local de bota-fora adotado pela contratada e 
apresentado em sua proposta está à distância menor que a 
DMT especificada no projeto.

O que acarretaria o: manutenção da proposta de preço 
apresentada pela contratada durante o processo licitatório 
referente à carga, ao transporte e à descarga mecânica de material 
de fresagem para destinação em bota-fora.
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62
Como resultado de: mudança, a menor, na política 
econômica federal, estadual ou municipal.

Pode ocorrer a: mudanças tributárias. O que acarretaria o: alteração, a menor, no preço da obra. Alterações como a PIS, COFINS, ICMS, ISS, entre outros.
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ID 
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...")
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(Começar a frase com "O que 
acarretaria ...")

Responsável

3
Como resultado de: força maior ou 
caso fortuito.

Pode ocorrer a: eventos não seguráveis caracterizados 
como força maior ou caso fortuito.

O que acarretaria o: prejuízos, custos 
não previstos e atrasos na obra.

Infraero

4
Como resultado de: força maior ou 
caso fortuito.

Pode ocorrer a: eventos seguráveis caracterizados como 
força maior ou caso fortuito.

O que acarretaria o: prejuízos, custos 
não previstos e atrasos na obra.

Infraero

6
Como resultado de: decisões 
estratégicas referente ao portifólio de 
engenharia.

Pode ocorrer a: mudança estratégica da empresa.
O que acarretaria o: cancelamento, 
atrasos e/ou suspensão da obra.

Infraero

7
Como resultado de: falta de repasse de 
recurso pelo governo federal, alteração 
estratégica.

Pode ocorrer a: recursos financeiros incompatíveis com a 
previsão orçamentária.

O que acarretaria o: impedimento de 
homologação da licitação, 
impedimento de assinatura do 
contrato, suspensão, paralisação da 
obra pela contratada.

Infraero

9
Como resultado de: alteração dos 
requisitos e/ou de escopo.

Pode ocorrer a: mudanças de especificações do projeto 
durante a obra.

O que acarretaria o: atraso na data de 
conclusão da obra e alteração do preço 
da obra.

Infraero

10
Como resultado de: atualização de 
critérios normativos.

Pode ocorrer a: mudanças de especificações do projeto 
durante a obra.

O que acarretaria o: atraso na data de 
conclusão da obra e alteração do preço 
da obra.

Infraero

11
Como resultado de: falha de 
comunicação entre área cliente da 
Infraero e engenharia.

Pode ocorrer a: mudanças de especificações do projeto 
durante a obra.

O que acarretaria o: atraso na data de 
conclusão da obra e alteração do preço 
da obra.

Infraero

12
Como resultado de: evolução 
tecnológica de equipamentos e 
materiais.

Pode ocorrer a: mudanças de especificações do projeto 
durante a obra.

O que acarretaria o: atraso na data de 
conclusão da obra e alteração do preço 
da obra.

Infraero

13

Como resultado de: inconsistências nos 
documentos técnicos (especificações, 
EAP, planilhas, memoriais, cronograma, 
orçamentos, projetos).

Podem ocorrer: ajustes da documentação técnica na fase 
de licitação e/ou contratual.

O que acarretaria: Impacto nos prazos 
estabelecidos na etapa do certame 
licitatório, alterações nos custos e 
prazos da obra.

Infraero

27
Como resultado de: condições 
préviamente adversas na estrutura do 
pavimento.

Pode ocorrer a: fresagem além da espessura prevista em 
projeto.

O que acarretaria o: impactos no 
andamento, quantitativos e custos da 
obra.

Infraero

30

Como resultado de: falha de 
comunicações que estabeleça as 
tratativas formais entre engenharia, 
operações, TWR.

Pode ocorrer o: pouso de aeronave em área ainda 
interditada.

O que acarretaria: acidente 
aeronáutico.

Infraero

31
Como resultado de: emissão de ordem 
de serviço coincidente com períodos 
com maior incidência de chuvas.

Pode ocorrer a: paralisação da obra em função de 
intempéries.

O que acarretaria o: suspensão 
contratual e atraso na obra.

Infraero

32
Como resultado de: chuvas acima da 
média já previstas no prazo contratual.

Pode ocorrer a: paralisação da obra em função de 
intempéries.

O que acarretaria o: atraso na obra. Infraero

34
Como resultado de: negativas no 
processo de aprovação do PESO-OS 
junto à ANAC.

Pode ocorrer a: PESO-OS não aprovado

O que acarretaria o: impedimento de 
inicio da obra, atraso no planejamento 
do contrato e 
cominações para a autoridade 
aeroportuária caso a obra seja 
executada sem PESO-OS aprovado.

Infraero

35
Como resultado de: atraso na etapa de 
obra.

Pode ocorrer a: Vigência das informações aeronáuticas 
(NOTAM e AIP) em desconformidade com o prazo de 
execução da obra.

O que acarretaria o: impedimeno na 
continuidade dos serviços.

Infraero

41
Como resultado da: restrições 
operacionais/comerciais, que atrasam a 
liberação da área prevista.

Pode ocorrer o: mobilização e instalação dos ambientes de 
canteiro no local previamente indicado, fora do período 
planejado. 

O que acarretaria o: atraso no início da 
obra.

Infraero

43
Como resultado de: prazos extensos na 
tramitação de órgãos ambientais 
externos.

Pode ocorrer a: ausência de licenças ambientais - LI.
O que acarretaria o: Impedimento da 
emissão da ordem de serviço, atrasos 
no empreendimento.

Infraero

44
Como resultado de: falha na condução 
dos processos prévios de obtenção de 
licenciamento, por parte da Infraero.

Pode ocorrer a: ausência de licenças ambientais - LI.
O que acarretaria o: atrasos ou   
embargos da obra, custos provenientes 
de multas.

Infraero

51
Como resultado de: mudança, a maior, 
na política econômica federal, estadual 
ou municipal.

Pode ocorrer a: mudanças tributárias.
O que acarretaria o: alteração, a maior,  
no preço da obra.

Infraero

Riscos suportados pela Infraero
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(Começa a frase com "Como Resultado 
...")

RISCO
CONSEQUÊNCIA 

(Começar a frase com "O que 
acarretaria ...")

Responsável

Riscos suportados pela Infraero
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52
Como resultado de: interdições de vias 
de acesso ao aeroporto.

Pode ocorrer a: protestos (manifestação social) públicos.
O que acarretaria o: prejuízos; Atrasos 
na obra.

Infraero

57
Como resultado de: atraso nas etapas 
de licitação/contratação dos contratos 
de obra e consultoria/fiscalização.

Pode ocorrer o: Emissão da ordem de serviço dos contratos 
de obra e consultoria/fiscalização em datas desconexas que 
comprometam a harmonia entre os contratos.

O que acarretaria o: ineficácia no 
controle tecnológico do 
empreendimento.

Infraero

61
Como resultado de: local de bota-fora 
com DMT a menor que o especificado 
no projeto

Pode ocorrer o: local de bota-fora adotado pela contratada 
e apresentado em sua proposta está à distância menor que 
a DMT especificada no projeto.

O que acarretaria o: manutenção da 
proposta de preço apresentada pela 
contratada durante o processo 
licitatório referente à carga, ao 
transporte e à descarga mecânica de 
material de fresagem para destinação 
em bota fora.

Infraero
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ID 
CAUSA 

(Começa a frase com "Como Resultado 
...")

RISCO
CONSEQUÊNCIA 

(Começar a frase com "O que 
acarretaria ...")

Responsável

1
Como resultado da: falta de 
apresentação das apólices de seguro, 
pela Contratada.

Pode ocorrer a: descumprimento de cláusulas contratuais 
relativo às garantias (risco de engenharia e garantia 
contratual).

O que acarretaria o: impedimento da 
emissão da ordem de serviço.

Contratada

2

Como resultado da: demora / negativa 
na apresentação da apólice de seguro 
para os veículos que irão transitar no 
Lado Ar.

Pode ocorrer a: ausência da permissão de acesso de 
veículos no Lado Ar.

O que acarretaria o: impacto na 
produtividade e no planejamento de 
conclusão da obra.

Contratada

8
Como resultado de: má conduta de 
agentes da contratada no sítio 
aeroportuário. 

Podem ocorrer: eventos decorrentes de imprudência, 
negligência e imperícia pela contratada.

O que acarretaria o: exposição da 
imagem da Infraero de forma negativa 
em diversos tipo de mídias, atuação de 
órgãos de controle externos e 
paralisação da obra.

Contratada

17

Como resultado de: falha mecânica de 
equipamentos essenciais para 
produtividade dos serviços - usinagem 
e transporte.

Pode ocorrer a: Indisponibilidade de recursos de produção 
e transporte do revestimento asfáltico.

O que acarretaria o: atraso da obra e 
interdição do aeroporto, além do prazo 
estipulado em contrato.

Contratada

18
Como resultado do: falha mecânica de 
equipamentos essenciais para 
produtividade dos serviços - obra.

Pode ocorrer a: indisponibilidade de equipamentos 
essenciais a rotina diária de serviços.

O que acarretaria o: atraso da obra e 
interdição do aeroporto, além do prazo 
estipulado em contrato.

Contratada

19
Como resultado de: falta de qualidade 
técnica na execução do serviço.

Pode ocorrer que: os serviços executados não atendem às 
especificações do contrato.

O que acarretaria o: refazimento de 
serviços, custos adicionais e atrasos nas 
etapas da obra.

Contratada

20
Como resultado de: atraso na 
apresentação dos laudos dos ensaios 
de controle de qualidade.

Pode ocorrer a: não aprovação das áreas  pavimentadas.

O que acarretaria o: impedimento na 
liberação dos pagamentos referentes a 
aplicação da massa asfáltica.

Contratada

21

Como resultado de: ausência de 
controle da qualidade dos insumos 
durante a fase de aplicação da massa 
asfáltica, plano de aquisição deficitário 
e armazenamento inadequado.

Pode ocorrer a:  reprovação dos insumos a serem aplicados 
na obra.

O que acarretaria o: refazimento de 
serviços e atrasos no início e final da 
obra.

Contratada

22
Como resultado de: ineficiência e 
ineficácia na condução dos serviços.

Pode ocorrer a: improdutividade injustificada da 
contratada.

O que acarretaria o: atrasos na obra, 
custos adicionais, necessidade de 
prorrogação do NOTAM e aplicação das 
sanções contratuais.

Contratada

23

Como resultado da: inadequação dos 
insumos às condições descritas na 
especificação técnicas, atrasos nas 
aprovações dos equipamentos, traço 
do revestimento asfáltico e atraso na 
aprovação do trecho experimental.

Pode ocorrer a: reprovação da etapa de projeto executivo. 

O que acarretaria o: atraso na 
conclusão do empreendimento, 
rescisão contratual e necessidade de 
novo certame licitatório.

Contratada

24

Como resultado da: ausência de 
qualidade nos serviços referentes ao 
projeto geométrico, seja em campo ou 
na produção dos documentos. 

Pode ocorrer a: reprovação da etapa de projeto executivo. 

O que acarretaria o: atraso na 
conclusão do empreendimento, 
rescisão contratual e necessidade de 
novo certame licitatório.

Contratada

25
Como resultado de: alocação de equipe 
com perfil inadequado pela contratada.

Pode ocorrer a: administração ineficiente da contratada.
O que acarretaria o: comunicação 
ineficiente, descumprimento de prazos, 
refazimento de serviços.

Contratada

26
Como resultado de: tráfego de veículos 
em áreas com presença de 
infraestruturas aeroportuárias.

Pode ocorrer a: danos às infraestruturas de auxílios à 
navegação aérea, dispositivos de drenagem, balizamento 
luminoso, sinalização vertical, entre outros, com 
inoperâncias dos mesmos.

O que acarretaria o: custos adicionais 
para recuperação dos danos.

Contratada

28

Como resultado de: documentação 
insuficiente, falta de planejamento 
para credenciamento da contratada, 
falta de planejamento para 
treinamento (AVSEC e SGSO). 

Pode ocorrer a: ausência de credenciamento de veículos e 
pessoal da contratada.

O que acarretaria o: atraso no início da 
obra.

Contratada

29
Como resultado de: segurança 
inadequada (patrimonial) no canteiro 
de obras.

Podem ocorrer: roubos ou furtos no local da obra.
O que acarretaria em: prejuízos e 
custos não previstos.

Contratada
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Riscos suportados pela Contratada

33

Como resultado de: atrasos 
injustificados na etapa de projeto 
executivo que empurrem a obra para o 
período de chuva.

Pode ocorrer a: paralisação da obra em função de 
intempéries.

O que acarretaria o: suspensão 
contratual e atraso na obra.

Contratada

37

Como resultado de: descumprimento 
das diretrizes contidas no PESO-OS, 
Alerta nº 002/2018 e RBAC 153.225 da 
ANAC, imperícia, incursão em pista ou 
outros eventos causados pela 
contratada.

Pode ocorrer a: acidentes/incidentes em áreas internas  
que geram impacto na segurança operacional do 
aeroporto.

O que acarretaria o: atrasos e 
paralisações na obra, sanções 
contratuais e acionamento das 
garantias contratuais, aplicações de 
multas conforme resol. 25 da ANAC.

Contratada

38

Como resultado de: descumprimento 
das diretrizes contidas no PESO-OS, 
Alerta nº 002/2018 e RBAC 153.225 da 
ANAC, imperícia, incursão em pista ou 
outros eventos causados pela 
contratada.

Pode ocorrer a: paralisação da obra pela autoridade 
aeroportuária.

O que acarretaria o: atrasos, sanções 
contratuais e acionamento das 
garantias contratuais, aplicações de 
multas conforme resol. 25 da ANAC.

Contratada

45
Como resultado de: gestão ambiental 
inadequada da contratada.

Pode ocorrer a: danos e degradação de áreas, 
contaminação do solo e lençol freático por resíduos e 
efluentes oriundos das obras.

O que acarretaria o: custos adicionais 
para recuperação das áreas 
danificadas.

Contratada

46
Como resultado de: gestão ambiental 
inadequada da contratada.

Pode ocorrer a: acidentes com elementos da fauna. O que acarretaria o: indenizações. Contratada

47
Como resultado da: vencimento da 
validade da licença.

Pode ocorrer a: alteração do local de Bota-fora.
O que acarretaria: alteração de DMT, 
de custos e paralisação da obra.

Contratada

48
Como resultado do: fechamento 
programado do Bota-fora. 

Pode ocorrer a: alteração do local de Bota-fora.
O que acarretaria: alteração de DMT, 
de custos e paralisação da obra.

Contratada

49
Como resultado do: interdição do Bota-
fora.

Pode ocorrer a: alteração do local de Bota-fora.
O que acarretaria: alteração de DMT, 
de custos e paralisação da obra.

Contratada

50

Como resultado de: falta de uso de 
equipamentos de proteção individual e 
coletivo, segurança inadequada (SST) 
no canteiro de obras.

Podem ocorrer: acidentes de trabalho com os empregados 
da contratada.

O que acarretaria o: embargos, atrasos 
de serviços e indenizações.

Contratada

54
Como resultado de: problemas de fluxo 
de caixa da contratada.

Pode ocorrer a: descumprimento de obrigações financeiras 
da contratada junto a fornecedores e colaboradores.

O que acarretaria o: paralisação da 
obra pela contratada, abandono da 
obra, atrasos na execução da obra.

Contratada

55
Como resultado de: reivindicações da 
categoria quanto aos direitos do 
trabalhador.

Pode ocorrer a: greves da categoria.
O que acarretaria o: paralisação da 
categoria e consequente atraso na 
obra.

Contratada

56
Como resultado de: desatendimento as 
leis trabalhistas vigentes e acordos 
sindicais, pela contratada.

Pode ocorrer a: greves dos funcionários da empreiteira 
contratada.

O que acarretaria o: atrasos na obra, 
aplicação de sanções contratuais.

Contratada

58
Como resultado de: 
Ausência/ineficiência de controle 
tecnológico da obra

Pode ocorrer a: Não atingir as condições técnicas e 
operacionais do pavimento (atrito e macrotextura)

O que acarretaria o: atraso na data de 
conclusão da obra e alteração do preço 
da obra.

Contratada

60

Como resultado de: indisponibilidade 
de local de bota fora durante a 
execução da obra, cuja DMT 
especificada no projeto serviu de base 
para composição de custo da 
contratada contida em sua proposta.

Pode ocorrer o: local de bota-fora adotado pela contratada 
durante execução da obra está à distância maior que a 
DMT especificada no projeto.

O que acarretaria o: manutenção da 
proposta de preço apresentada pela 
contratada durante o processo 
licitatório referente à carga, ao 
transporte e à descarga mecânica de 
material de fresagem para destinação 
em bota fora.

Contratada

Como resultado de: mudança, a 
menor, na política econômica federal, 
estadual ou municipal.

Pode ocorrer a: mudanças tributárias.
O que acarretaria o: alteração, a 
menor, no preço da obra.

Contratada
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8 Frações do Objeto

Item RESTAURAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 17R/35L DO AEROPORTO DE CONGONGAS (SBSP)

Por tratar-se de contratação de obra de recuperação de pavimento usual  (fresagem e recapeamento) e a aplicação de camada final de CPA, não se aplica  a 
possibilidade de alteração da solução técnica ou metodológica  por parte da contratada na elaboração do projeto executivo

A Contratada deverá adotar na integra a solução proposta pela Infraero

Limites de alterações nas Frações do Objeto

Lei 13.303 - Artigo 42, inciso X, alínea b):  "estabelecimento preciso das  frações do objeto em que haverá liberdade das contratadas para inovar  em soluções 
metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de resultado, em termos de edificação das soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico da licitação"

Lei 13.303 - Artigo 42, inciso X, alínea c):  "estabelecimento preciso das  frações do objeto  em que NÃO haverá liberdade das contratadas para inovar em soluções 
metodológicas ou tecnológicas, em obrigações de meio, devendo haver obrigação de identidade entre a execução e a solução pré-definida no anteprojeto ou no projeto básico 
da licitação"
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