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1. INTRODUÇÃO 

1.1. O presente Caderno de Especificações Técnicas estabelece os requisitos mínimos a serem 
observados para a contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de pavimentos 
de concreto nos aeroportos conforme o item 1.1 do edital do processo licitatório, por meio do sistema 
de registro de preços, orientando, descrevendo e disciplinando, todos os procedimentos e critérios 
que estabelecerão o relacionamento técnico entre a CONTRATADA e a CONTRATANTE. 

2. OBJETO 

2.1. Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção de pavimentos de concreto 
nos aeroportos conforme o item 1.1 do edital do processo licitatório, por meio do sistema de registro 
de preços. 

3. DAS ABREVIATURAS, DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

3.1. Convenções: 

• INFRAERO ou CONTRATANTE – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, contratante 
dos serviços; 

• CONTRATADA – Empresa juridicamente habilitada, contratada para realizar os serviços objeto 
deste Termo de Referência (TR), e por eles responsável, de acordo com o as condições 
mutuamente estabelecidas; 

• FISCALIZAÇÃO – Pessoa física ou jurídica habilitada e designada pela CONTRATANTE para 
verificar o rigoroso cumprimento das Especificações Técnicas, de acordo com as disposições 
contratuais; 

• ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas; 

• CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia; 

• ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil; 

• ICAO - Internacional Civil Aviation Organization; 

• DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 

• FAA - Federal Aviation Administration; 

• SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisas de Custos e Índices da Construção Civil; 

• SICRO - Sistema de Custos Rodoviários; 

• CAUQ – Concreto Asfáltico Usinado à Quente; 

• NOTAM – Notice to Airmen; 

• PESO-OS – Procedimentos Específicos de Segurança Operacional para Obras e Serviços; 

• MNPP – Gerência de Manutenção de Pavimentos; 

• DOMN – Superintendência de Gestão da Manutenção; 

• ARP – Ata de Registro de Preços. 
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4. DAS NORMAS A OBSERVAR 

4.1. Além do que preceituam as normas da ABNT, DNIT, DNER, DIRENG e INFRAERO, as práticas 
recomendadas pela ICAO e FAA relativas a cada tipo de serviço, os serviços deverão obedecer a 
estas Especificações Técnicas, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade final pela perfeita 
execução dos serviços. Devem ainda ser cumpridas as normas relativas ao Meio-ambiente e à Saúde 
e Segurança no Trabalho. As informações contidas no texto destas especificações prevalecem sobre 
as normas citadas, pois foram devidamente estudadas para as condições peculiares de cada 
Aeroporto inserido neste processo. Em todos os casos suscetíveis de dúvida a CONTRATADA deverá 
recorrer à FISCALIZAÇÃO INFRAERO para melhores esclarecimentos ou orientação. Caberá à 
CONTRATADA a inteira responsabilidade pela perfeita execução dos serviços. 

4.2. A execução de serviços deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares: 

4.2.1. Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais; 

4.2.2. Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CONFEA-CREA; 
4.2.3. Resolução CONAMA n.º 307 de 05/07/2002. 

4.3. Os serviços deverão atender e estarem de acordo com as últimas revisões das normas da ABNT e 
NBR relativas à especificidade de cada serviço, bem como obedecer às especificações técnicas 
contidas neste Termo de Referência e as recomendações de uso dos fabricantes para os produtos 
especificados e utilizados nos serviços. 

4.4. Cabe à CONTRATADA a responsabilidade final pela perfeita execução dos serviços. 

4.5. Devem ainda ser cumpridas as normas relativas ao Meio-ambiente, à Saúde e Segurança no 
Trabalho. 

4.6. Em todos os casos suscetíveis de dúvida a CONTRATADA deverá recorrer à FISCALIZAÇÃO 
INFRAERO para melhores esclarecimentos e/ou orientações. 

4.7. Todas as normas do DNIT/DNER estão disponíveis gratuitamente por meio do site 
http://www1.dnit.gov.br/. 

5. INSTRUÇÕES OPERACIONAIS 

5.1. OBSERVAÇÕES GERAIS 

A CONTRATADA deverá obedecer rigorosamente ao estabelecido na Legislação Trabalhista e 
Previdenciária na relação com seus funcionários e empresas subcontratadas, assumindo integralmente 
a responsabilidade por ações judiciais ou extrajudiciais, seja por quais motivos forem, movidas por 
pessoas do seu relacionamento, funcionários ou não, isentando expressamente a CONTRATANTE de 
qualquer responsabilidade. 

A CONTRATADA deverá estar organizada de forma a permitir à FISCALIZAÇÃO, a qualquer momento, 
a obtenção de informações necessárias ao desempenho de suas atribuições, devendo manter em tempo 
integral os responsáveis técnicos e administrativos indicados no organograma do serviço, que só poderão 
ser substituídos, com a prévia anuência da FISCALIZAÇÃO, por outro profissional de experiência 
equivalente comprovada.  

A CONTRATADA deverá manter um funcionário, convenientemente credenciado junto à 
CONTRATANTE, com autoridade para exercer em seu nome toda e qualquer ação necessária ao 
andamento dos serviços. 
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Será exigida a presença constante do engenheiro enquanto qualquer serviço contratado estiver sendo 
desenvolvido. Portanto, deverão ser previstas as quantidades de pessoal necessárias para atender essa 
determinação. A falta desse profissional poderá implicar na paralisação dos serviços. 

A CONTRATADA deverá prever em seu orçamento todas as despesas diretas e indiretas, inclusive a 
realização de todos os ensaios previstos nas especificações e os eventuais que possam surgir, para a 
perfeita execução dos serviços. 

O orçamento deverá considerar que os serviços serão entregues completos, em condições e acabamento 
perfeitos. Ficará a cargo da CONTRATADA todo e qualquer material, serviço e mão de obra necessária 
ao pleno acabamento e funcionamento do objeto do Edital, não cabendo a CONTRATADA pleitear 
acréscimo de pagamento por falhas e/ou omissões em sua proposta. 

Será sempre empregado o Sistema Internacional de Unidades (SI), devendo ser utilizado em todos os 
documentos, sejam técnicos, administrativos ou financeiros. Será tolerada a apresentação de Unidades 
do Sistema Inglês, entre parênteses e sempre ao lado das Unidades (SI), para materiais nos quais são 
usuais e aceitas estas unidades. 

A CONTRATADA deverá prever a substituição de equipamentos inoperantes em até 48h de forma a 
minimizar os impactos operacionais. Essas ações se fazem necessárias para evitar paralisações e 
atrasos por quebras de equipamentos ou por interrupção no fornecimento de materiais, garantindo o fiel 
cumprimento do cronograma estipulado.  

A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos serviços, um Plano de Execução a ser aprovado 
pela FISCALIZAÇÃO, para que não ocorra prejuízo nas atividades cotidianas do Aeroporto. Esse plano 
deverá ser efetuado conforme o PESO-OS, previamente aprovado pela ANAC, no interior das áreas 
operacionais do Aeroporto. O planejamento das frentes de trabalho deverá ocorrer conforme 
programação dos NOTAM acordado entre a INFRAERO e os órgãos responsáveis (ANAC, DECEA, etc). 

Para o início de qualquer serviço em cada área do Aeroporto a CONTRATADA deverá obter permissão 
prévia da FISCALIZAÇÃO, que liberará a frente de trabalho. 

A CONTRATANTE proverá a execução de sinalização diurna e noturna (luminosa), com luzes de 
impedimento, de acordo com as normas de aviação, interditando a área alvo de execução dos serviços, 
quando aplicável. 

No caso de serviços no período noturno, a iluminação para os locais dos trabalhos deverá ser 
providenciada pela CONTRATADA, inclusive com o suprimento de energia. 

Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá providenciar o credenciamento de todo o pessoal. 
A CONTRATANTE deverá promover, para todos os funcionários envolvidos nos serviços, a realização de 
cursos de AVSEC e SGSO.  

Todos os materiais excedentes da execução dos serviços deverão ser transportados para um local a ser 
definido pela CONTRATADA, com prévia aprovação da FISCALIZAÇÃO e da Superintendência do 
Aeroporto. 

Em caso de qualquer dano causado pelas atividades dos serviços a CONTRATADA deverá providenciar 
os devidos reparos e substituições. 

A INFRAERO nada pagará a CONTRATADA além dos serviços orçados, especialmente devido a horas 
de equipamentos e pessoal que por qualquer motivo fiquem parados, à disposição, por motivos 
operacionais do Aeroporto. 

5.2. ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

Para perfeita execução dos serviços contratados, a CONTRATADA se obriga a prestar à CONTRATANTE 
toda a assistência técnica e administrativa necessária para assegurar o andamento conveniente dos 
trabalhos. 
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5.3. LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES DOS DIVERSOS ITENS DOS SERVIÇOS 

A CONTRATADA é responsável pelos valores inseridos nas planilhas de serviços e preços integrantes 
desta Especificação, devendo levantar cuidadosamente todos os serviços, mesmo que não listados nas 
planilhas já referidas, considerando em seu orçamento o custo de qualquer serviço não listado, tendo em 
vista a plena realização do objeto de licitação. 

A CONTRATANTE não aceitará posterior reclamação por quaisquer serviços não previstos para a 
completa execução dos serviços, por alegação do desconhecimento, nem arcará com quaisquer ônus 
decorrentes. 

5.4. QUALIDADES E GARANTIAS 

A CONTRATADA deverá garantir que a mão de obra empregada será de primeira qualidade, conduzindo 
a um ótimo acabamento e aparência, sendo as tolerâncias, ajustes e métodos de execução compatíveis 
com as melhores práticas modernas aplicáveis a cada caso. 

A CONTRATADA deverá garantir que serão prontamente reparadas e substituídas, a sua própria custa, 
todas as partes que acusarem defeito ou quaisquer anormalidades do funcionamento, durante o período 
de garantia. 

Os serviços, materiais e transportes necessários à correção de anormalidades, apresentados pelos 
materiais e instalações fornecidas, dentro do prazo de garantia, correrão por conta da CONTRATADA. 

O recebimento dos serviços pela CONTRATANTE não desobrigará a CONTRATADA de sua plena 
responsabilidade com relação a sua implantação, devendo corrigir eventuais falhas que vierem a ocorrer 
após a execução e submetendo-se a todas as penalidades da legislação em vigor. 

A garantia mínima deverá ser de 12 (doze) meses, contados a partir do término dos serviços. 

5.5. RELAÇÕES ENTRE CONTRATADA E FISCALIZAÇÃO 

A CONTRATADA deve fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para execução 
dos serviços que a FISCALIZAÇÃO julgue necessário conhecer ou analisar. 

Em todas as ocasiões em que for requisitada, a CONTRATADA, através de seu representante, deve se 
apresentar as convocações da FISCALIZAÇÃO, em seus escritórios ou no local dos serviços. 

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

A FISCALIZAÇÃO tem, a qualquer tempo, livre acesso a todos os locais onde o trabalho estiver em 
andamento. A programação da execução dos serviços deverá obedecer às orientações da 
FISCALIZAÇÃO e da Administração do Aeroporto, com o objetivo de atender a todos os aspectos 
inerentes à perfeita e segura Operação Aeroportuária. 

Somente através da FISCALIZAÇÃO a Administração do Aeroporto poderá fazer solicitações e 
providências à CONTRATADA. 

5.6. PRESERVAÇÃO DA PROPRIEDADE 

A CONTRATADA deverá se precaver quando da execução dos serviços, a fim de evitar prejuízos, danos, 
perdas em benfeitorias existentes ou serviços, sendo responsável por qualquer prejuízo, dano ou perda 
a essa propriedade que resulte de suas operações. 

A CONTRATADA deverá reparar, substituir ou restaurar qualquer área que for prejudicada ou julgada 
danificada, de maneira a readquirir suas condições anteriores. Ela deverá executar os reparos, 
substituições ou restauro de quaisquer elementos danificados conforme determinações da 
FISCALIZAÇÃO.  
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Caso estas providências não sejam efetuadas pela CONTRATADA, a FISCALIZAÇÃO poderá, por sua 
livre escolha, fazer com que a reparação, substituição, restauração ou conserto sejam executados por 
terceiros. O custo relativo a estas providências deverá ser deduzido da dívida existente para com a 
CONTRATADA. 

5.7. MATERIAIS E SERVIÇOS 

Quando não for possível a utilização dos materiais especificados neste Termo de Referência, poderão 
ser utilizados materiais equivalentes, desde que obedeçam às seguintes condições: 

• Os materiais sejam equivalentes nas dimensões, na qualidade e nas demais características técnicas 
que atendam as normas da ABNT; 

• Quando for utilizado material "equivalente" ao especificado, este deve ser apresentado à 
FISCALIZAÇÃO, com a devida documentação técnica e certificados dos clientes e de serviços onde 
tenha sido aplicado há pelo menos cinco anos, para ser aprovado pela INFRAERO; 

• Quando da utilização de materiais "equivalentes" os eventuais incrementos nos custos decorrentes de 
sua utilização serão de ônus total da CONTRATADA. Em contrapartida, quando da utilização de 
materiais cujo custo seja inferior ao especificado, a CONTRATADA deverá restituir à INFRAERO esta 
diferença. 

Os materiais empregados e as técnicas de execução deverão obedecer às normas da ABNT e às normas 
dos fabricantes de materiais e equipamentos. Na falta de normalização nacional serão adotadas normas 
técnicas de origem estrangeira. 

A FISCALIZAÇÃO se reserva o direito de rejeitar qualquer equipamento ou material que, a seu exclusivo 
critério, não deva ser instalado ou empregado. Todo o material fornecido deve ser de primeira qualidade 
e novo. 

Qualquer material rejeitado pela FISCALIZAÇÃO deverá ser imediatamente removido da área dos 
serviços, sendo substituído por outro, aceito pela FISCALIZAÇÃO, sem ônus para a INFRAERO. 

A aceitação pela FISCALIZAÇÃO de qualquer material ou serviço não exime a CONTRATADA da total 
responsabilidade sobre toda e qualquer irregularidade porventura existente, respeitando-se os prazos de 
garantia. 

5.8. EQUIPAMENTOS 

Os equipamentos necessários à execução dos trabalhos deverão ser providenciados pela CONTRATADA 
sob sua exclusiva responsabilidade, devendo os mesmos estar em perfeito funcionamento. 

A CONTRATADA deverá providenciar todos os equipamentos de segurança individuais e coletivos (EPI 
e EPS), necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos, conforme instruções das normas de 
segurança do Ministério do Trabalho. 

A CONTRATADA deverá prever a possibilidade de mobilização de equipamento reserva no caso de falha 
dos equipamentos presentes no local dos serviços, os quais não possam ser reparados em curto prazo, 
mantendo assim o normal andamento dos serviços, dentro dos prazos previstos. 

5.9. ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 

O armazenamento de materiais, seu controle e guarda, sejam aqueles fornecidos pela CONTRATADA ou 
aqueles fornecidos pela INFRAERO, serão de responsabilidade exclusiva da primeira. Consideram-se 
incluídas nos preços unitários as despesas decorrentes desses serviços. 
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5.10. PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS DE OBRAS 

A LICITANTE deverá prever em seu orçamento todas as despesas diretas e indiretas, assim como todos 
os possíveis eventuais que possam surgir, para a perfeita execução e conclusão dos serviços listados. 

A CONTRATANTE não aceitará quaisquer reclamações nem arcará com quaisquer ônus oriundos da falta 
de conhecimento ou de previsão orçamentária por parte da CONTRATADA para a execução dos serviços. 
A LICITANTE, antes da confecção da sua proposta, poderá visitar a área de intervenção, a fim de fazer 
minuciosa vistoria para conhecimento de todos os serviços. 

5.11. MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

Quando não for expresso diretamente na Descrição e Especificação dos Serviços, deverão ser adotados 
os seguintes critérios de medição e pagamento: 

• A INFRAERO nada pagará por adiantamento. Os serviços somente serão pagos após a sua execução 
total e seu recebimento pela equipe de FISCALIZAÇÃO; 

• Os preços dos serviços serão aqueles da “Planilha de Serviços e Preços” anexa a Proposta de Preços 
apresentada na licitação, preenchida, datada e assinada pela CONTRATADA; 

• As quantidades apresentadas na Planilha de Serviços e Preços são suficientes para a execução dos 
serviços, não devendo ser modificadas; 

• As medições serão feitas por avaliação dos itens da Planilha de Serviços e Preços, expressas em 
quantitativos efetivamente executados no período, no padrão INFRAERO; 

• Os serviços executados em período noturno estão contemplados em Planilha Orçamentária, em item 
específico para cada atividade realizada. 

Os serviços medidos e recebidos serão pagos aos preços unitários contratuais respectivos, constituindo 
remuneração única para todos os materiais, mão de obra (inclusive trabalho noturno), leis sociais, 
equipamentos, benefício, despesas indiretas e outros recursos utilizados pela CONTRATADA. 

Somente poderão ser considerados, para efeito de medição e pagamento, os serviços efetivamente 
executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

A medição será baseada em relatórios elaborados pela CONTRATADA, que registrarão os 
levantamentos, cálculos e gráficos necessários à discriminação e a determinação das quantidades dos 
serviços efetivamente executados. Os relatórios deverão respeitar rigorosamente as quantidades das 
planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios de medição e o pagamento. 

A CONTRATANTE deverá efetuar os pagamentos das faturas emitidas pela CONTRATADA, com base 
nas medições de serviços aprovados pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às condições estabelecidas no 
contrato. 

Os documentos necessários para as medições, da parte da FISCALIZAÇÃO operacional, serão: 

I. Boletim de medição (planilha); 

II. Cronograma físico-financeiro atualizado evidenciando a evolução de cada etapa do serviço; 

III. Memória de cálculo dos quantitativos da medição; 

IV. Diário de obras atualizado até a data da medição; 

V. Relatório de ensaios realizados no período compreendido pela medição; 

VI. Relatório fotográfico. 

Nota: Os itens II e IV serão exigidos a critério da FISCALIZAÇÃO em função da complexidade do serviço 
contratado. 
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5.12. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

O recebimento dos serviços executados pela CONTRATADA será efetivado em duas etapas sucessivas:  

• Primeira etapa: após a conclusão dos serviços e solicitação oficial da CONTRATADA, a 
FISCALIZAÇÃO realizará vistoria para efetuar o recebimento provisório em até 15 (quinze) dias. Após 
essa vistoria, se necessário, serão indicadas as correções e complementações consideradas 
necessárias ao recebimento definitivo através de comunicação oficial da FISCALIZAÇÃO. Nesse 
documento poderá ser fixado prazo para a execução dos ajustes; 

• Segunda etapa: após a conclusão das correções sugeridas pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA 
deverá solicitar, de forma oficial, nova vistoria a ser realizada pela CONTRATANTE, para o 
recebimento definitivo dos serviços. 

O recebimento definitivo somente será efetivado pela CONTRATANTE após a apresentação da Certidão 
Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento de FGTS e comprovação de 
pagamento das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato, juntamente 
com a fatura da última medição. 

5.13. CONTROLE TECNOLÓGICO 

Caberão à CONTRATADA a execução, em campo ou em laboratório, de todos os testes, provas e ensaios 
dos materiais e componentes a serem empregados, segundo as normas brasileiras e, na falta dessas, 
por meio de normas previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA poderá instalar seu laboratório no aeroporto onde serão realizados os serviços ou 
terceirizar o controle tecnológico para um laboratório idôneo, avalizado pela FISCALIZAÇÃO, para 
proceder aos ensaios, testes ou provas necessárias. 

Caberá sempre à CONTRATADA a responsabilidade por ensaios, testes ou provas mal executados. 
Todos os resultados serão submetidos à FISCALIZAÇÃO para aprovação. 

Fica entendido que a CONTRATADA incluirá os custos destes trabalhos nos preços unitários 
apresentados em suas propostas. 

A CONTRATADA deverá apresentar um caderno com todos os resultados dos ensaios realizados no 
período, relativo às etapas dos serviços realizados até a data de sua apresentação. A periodicidade 
recomendada é a quinzenal, podendo ser aumentado o intervalo de entregas a critério da 
FISCALIZAÇÃO. 

5.14. PRAZO DE EXECUÇÃO 

O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços (ARP) será de 12 meses, sendo que os 
acionamentos serão realizados conforme a demanda por serviços em pavimentos de concreto 
dos aeroportos conforme o item 1.1 do edital do processo licitatório. O prazo de execução de 
cada serviço acionado terá uma duração máxima de até 90 (noventa) dias corridos e até 30 
(trinta) dias corridos para recebimento.  

Para realização dos serviços deverá ser elaborado o PESO-OS e emitido NOTAM para a execução das 
etapas dos serviços, nos casos em que esta documentação é exigida, devendo as datas estipuladas 
serem seguidas à risca. 

Ressalvados os casos de força maior devidamente comprovado, a juízo da INFRAERO, a 
CONTRATADA incorrerá nas penalidades previstas no contrato firmado. São considerados como 
força maior para efeito de isenção de multas previstas: 

• Greve dos empregados da CONTRATADA; 

• Interrupção dos meios de transporte; 
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• Calamidade pública;  

• Acidente que implique na paralisação dos serviços sem culpa da CONTRATADA;  

• Falta de energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos; 

• Chuvas copiosas, inundações e suas consequências; 

Casos que se enquadrem no parágrafo único do Artigo 1058 do Código Civil Brasileiro. 

6. DA DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

Conforme planilha de quantitativos, os seguintes serviços deverão ser executados: 

• MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO A; 

• MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO B; 

• PLACA DE OBRA; 

• LOCAÇÃO DE TORRE DE ILUMINAÇÃO; 

• ADMINISTRAÇÃO LOCAL; 

• REMOÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE JUNTAS DE EXPANSÃO/DILATAÇÃO; 

• EXECUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE JUNTA DE RETRAÇÃO/CONSTRUÇÃO COM SELANTE 
ELÁSTICO; 

• EXECUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE JUNTA DE EXPANSÃO/DILATAÇÃO COM SELANTE ELÁSTICO; 

• EXECUÇÃO DE JUNTA DE EXPANSÃO/DILATAÇÃO ELASTOMÉRICA PRÉ-MOLDADA; 

• TRATAMENTO DE TRINCAS MAIORES QUE 1 MM; 

• TRATAMENTO DE ESBORCINAMENTOS E PEQUENOS REPAROS; 

• REGULARIZAÇÃO/REFORÇO DE SUBLEITO OU SUB-BASE COM LASTRO DE CONCRETO; 

• IMPRIMAÇÃO; 

• RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DE CONCRETO; 

• FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BARRAS DE LIGAÇÃO; 

• FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA; 

• FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA DE AÇO; 

• FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FÔRMA METÁLICA; 

• SINALIZAÇÃO HORIZONTAL; 

• SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS; 

• LIMPEZA FINAL. 
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7. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

7.1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

7.1.1. MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO 

Para início dos trabalhos, e somente após a assinatura do contrato e emissão de Ordem de Serviço Inicial, 
a CONTRATADA deverá se aparelhar através da mobilização de todos os materiais, equipamentos, 
máquinas, ferramentas, bem como pessoal a ser empregado no serviço, de forma a suprir todas as 
necessidades dos serviços. 

A mobilização de materiais, equipamentos, máquinas, ferramentas e transporte de pessoal até o local do 
serviço será de responsabilidade da empresa CONTRATADA. 

A mobilização e desmobilização previstas para a realização dos serviços de pavimentação em placas de 
concreto serão divididas em 02 (duas) modalidades distintas, classificadas como A e B, conforme indicado 
em planilha orçamentária. 

7.1.1.1. MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO “A” 

• Equipamentos e mão-de-obra envolvidos nas atividades relacionadas a remoção e limpeza 
manual de juntas de expansão/dilatação, execução/recuperação de junta de retração/construção 
com selante elástico, execução de junta de expansão/dilatação elastomérica pré-moldada, 
tratamento de trincas maiores que 1 mm e tratamento de esborcinamentos e pequenos reparos. 

7.1.1.2. MOBILIZAÇÃO OU DESMOBILIZAÇÃO “B” 

• Equipamentos e mão-de-obra envolvidos neste item são os mesmos previstos na Mobilização ou 
Desmobilização “A”, somados aos previstos para os serviços de regularização/reforço de subleito 
ou sub-base com lastro de concreto, imprimação e recuperação do pavimento de concreto. 

Todos os itens de mobilização incluem apenas uma viagem. Portanto, caso seja necessário deverá ser 
utilizado o mesmo item para desmobilização, sendo prevista uma outra viagem. 

Cada unidade do item de mobilização na planilha de quantitativos e preços corresponde à mobilização ou 
desmobilização. No caso de haver necessidade de mobilização e desmobilização, deverão ser 
contabilizadas duas unidades do referido item 

Devem ser consideradas as despesas relativas à mobilização de pessoal, mobilização/transporte de 
equipamentos, viaturas, ferramentas, mobiliário, etc., de propriedade da CONTRATADA, e necessárias à 
execução de todos os serviços contratados. 

A CONTRATADA deverá providenciar um caminhão caçamba para transporte dos detritos gerados pelo 
serviço. O armazenamento, tratamento, transporte e destinação final de todo resíduo gerado pelo serviço 
será de responsabilidade da CONTRATADA, conforme orientações transmitidas pela FISCALIZAÇÃO. 

Os custos referentes aos encargos complementares, excetuando engenheiro e encarregado, estão 
contemplados na composição dos serviços, com previsão de custos de transporte local, alimentação, EPI, 
etc. Para o caso de engenheiro e encarregado, a planilha orçamentária prevê item específico de 
administração local. 

S
E

D
E

M
E

M
20

20
09

70
6

Assinado com senha por RENATO BANDEIRA DE MELO ARAUJO, RODOLFO JOSE GASSEN
OCAMPOS e WALLACE TAVARES SAMPAIO em 17/12/2020 11:48:35.
Documento Nº: 1409813.6156178-6182 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1409813.6156178-6182

https://linksiga.trf2.jus.br


ANEXO IV TERMO DE REFERÊNCIA N.º Revisão: 00 
Data 

Revisão: 
16/12/2020 

Página 
14 de 50 

 

 
Elaboração Validação Aprovação 

 
 

  

 
 

Os responsáveis técnicos pelos serviços de engenharia, decorrentes da licitação, deverão comprovar, 
através de certidão de Acervo Técnico do respectivo CREA, experiência anterior na execução de obras 
ou serviços de características semelhantes. 

A Empresa Contratada deverá manter equipe administrativa e técnica compatível com o nível dos 
serviços. Será obrigatória, independentemente do porte, a presença dos seguintes profissionais: 

• Engenheiro: O local dos serviços será dirigido por engenheiro, devidamente inscrito no CREA 
conselho Regional de Engenharia e Agronomia, conforme complexidade do serviço. O engenheiro 
deverá estar presente no local por tempo mínimo de duas horas por dia, mesmo quando a 
complexidade do serviço não demande o seu acompanhamento direto e constante. Destaca-se que 
independente do tempo dedicado pelo engenheiro ao acompanhamento direto dos serviços, o mesmo 
será responsável pela gestão e qualidade de todos os serviços prestados. 

• Encarregado: Os encarregados de frente de serviço, possuirão, obrigatoriamente, experiência 
adquirida no exercício de idênticas funções em serviços e obras de características semelhantes à 
contratada. 

Será devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiência profissional do seu engenheiro, 
adquirida na supervisão de serviços ou obras de características semelhantes à CONTRATADA. 

A INFRAERO poderá exigir da CONTRATADA a substituição do engenheiro, desde que verifique falhas 
que comprometam a estabilidade e a qualidade do empreendimento, inobservância das respectivas 
diretrizes e das especificações constantes neste Termo de Referência, bem como atrasos parciais do 
cronograma físico que impliquem prorrogação do prazo final do serviço. 

Todo o contato entre a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA será, de preferência, procedido através do 
engenheiro. 

A INFRAERO poderá exigir da CONTRATADA, a substituição de qualquer profissional do envolvido no 
serviço, desde que verificada a sua inaptidão para as atividades devidas.  

Os serviços só podem ser iniciados após a instalação de todos os elementos para uma sinalização 
adequada a cada local de serviço. 

Compete à CONTRATADA confeccionar e tomar as providências para a colocação de placas e sinais 
luminosos de advertência ou orientação durante o dia e à noite. 

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da CONTRATADA a colocação de sinais correntes que julgar 
necessários para a segurança de veículos e pedestres. Sinalização de apoio, diurna e noturna das áreas 
a serem interditadas, inclusive confecção e fornecimento de cones de sinalização, faixas, placas 
orientativas de sinalização vertical, serão também de responsabilidade da CONTRATADA. 

A área de trabalho deverá ser isolada para o exercício das atividades, com a utilização de cones de 
sinalização, pilaretes e ou cavaletes com placas indicativas e com fitas de isolamento, sendo que deverá 
haver balizamento noturno em caso de trabalhos contínuos ou ocupação permanente de área. 

Cada trecho do serviço a ser executado só poderá ser iniciado após a FISCALIZAÇÃO da INFRAERO 
vistoriar e aprovar o sistema de segurança. 

A medição da mobilização ou desmobilização ocorrerá por unidade de serviço realizado, ou seja, caso o 
acionamento tenha previsão de mobilização e desmobilização, deverão ser medidas duas unidades de 
serviço realizado. 
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7.1.2. PLACA DE OBRA 

Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento, instalação, manutenção e posterior 
remoção do local do serviço, de placa de obra em chapa de aço galvanizado. A configuração da placa 
será de aproximadamente 6 m2. A instalação da placa está condicionada a autorização/aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 

A medição da placa ocorrerá por m2 (metros quadrados). 

7.1.3. LOCAÇÃO DE TORRE DE ILUMINAÇÃO 

7.1.3.1. Objetivo 

A presente especificação fixa as condições para o fornecimento de torre de iluminação, que consiste na 
disponibilização de equipamento para auxiliar na execução de serviços em período noturno em área de 
movimentação de aeronaves. 

7.1.3.2. Equipamentos 

• Grupo gerador com motor diesel ou gasolina com capacidade de até 6,0kW; 

• Torre de iluminação com no mínimo 4 refletores de 1.000W cada e alcance de 8,5m de altura. 

7.1.3.3. Descrição dos Serviços 

Os serviços executados em pavimentos poderão ser realizados durante o período noturno, portanto, é 
preciso prever torres de iluminação alimentadas por grupo gerador, de forma que os serviços possam ser 
realizados com segurança e qualidade. 

7.1.3.4. Medição e Pagamento 

O fornecimento de torre de iluminação, juntamente com grupo gerador, será medido conforme os dias de 
disponibilização do equipamento e efetivamente utilizado. 

7.2. MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO (DIURNO e NOTURNO) 

7.2.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

O valor constante em planilha orçamentária para a administração local corresponde ao salário e encargos 
complementares (deslocamento, alimentação, EPI, etc) pagos ao engenheiro e encarregado, visto que 
não há custo desses profissionais no valor unitário dos serviços. 

7.2.1.1. Medição e Pagamento 

A administração local será medida por dia trabalhado do engenheiro e encarregado. 

7.2.2. REMOÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE JUNTAS DE EXPANSÃO/DILATAÇÃO 

7.2.2.1. Objetivo 

A completa remoção de selante antigo, bem como de detritos acumulados na junta, deve ser realizada 
para propiciar as melhores condições de aderência entre o selante pré-moldado (execução descrita no 
item 7.2.5 deste TR) com as paredes da junta. 
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7.2.2.2. Equipamentos 

• Ferramentas manuais para limpeza de juntas — cinzel, formão, ponteira;  

• Jato de ar comprimido — para limpeza de juntas e áreas de reparos. 

7.2.2.3. Descrição dos serviços 

A CONTRATADA deverá remover completamente o selante antigo existente nas juntas do pavimento 
onde será realizada a aplicação de selante pré-moldado. 

A CONTRATADA deverá tomar cuidado para não esborcinar as juntas das placas de concreto durante o 
processo da remoção da selagem. Se isso ocorrer, a placa deverá ser tratada pela CONTRATADA sem 
nenhum custo adicionar a CONTRATANTE. 

Não será permitida a acumulação de entulho e/ou detritos de qualquer natureza na pista. 

A CONTRATADA deverá limpar e preparar as bordas da sede de tal forma que elas fiquem 
estruturalmente íntegra, seca, limpa e isenta de partículas soltas, óleo, tinta, ferrugem, compostos de 
cura, desmoldantes, etc. A junta deverá estar preparada para receber o novo selante pré-moldado. 

Partes soltas, como restos de argamassas, graute, etc., devem ser removidas mecanicamente, com uso 
de escovas de aço, discos de desbaste e ar comprimido. 

7.2.2.4. Medição e pagamento 

A limpeza de juntas será medida em metros lineares efetivamente trabalhados. 

7.2.3. EXECUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE JUNTA DE RETRAÇÃO/CONSTRUÇÃO COM SELANTE 
ELÁSTICO 

7.2.3.1. Objetivo 

O serviço de recuperação de juntas existentes visa restituir condições adequadas de vedação presentes 
entre as placas de concreto, de modo a impedir penetração de materiais incompressíveis (areia, 
pequenos pedregulhos e outros), bem como a infiltração de água. 

Conforme plano de trabalho que contempla a substituição de placas de concreto, a execução de juntas 
de retração e construção, entre as novas placas dispostas, possui a função de reconstituir condição 
original do pavimento, mantendo as dimensões de placas, com aplicação posterior de material selante. A 
execução de juntas de retração visa o controle da retração volumétrica do concreto, sendo a junta de 
construção criada na interface entre placas executadas em concretagens distintas. 

7.2.3.2. Equipamentos 

• Ferramentas manuais para limpeza de juntas tipo cinzel, ponteira e formão; 

• Equipamento de jato de ar comprimido para a limpeza das áreas reparadas; 

• Serra de disco diamantado para cortes; 

• Equipamentos para aplicação de selantes; 
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• Compressor de ar e mangueira dotada de bocal capaz de soprar no interior da junta. 

7.2.3.3. Descrição dos serviços 

Para os casos de recuperação de junta de retração/construção, a CONTRATADA deverá remover 
completamente a selagem antiga existente nas juntas do pavimento onde será realizada a resselagem. 

A CONTRATADA deverá tomar cuidado para não esborcinar as juntas das placas de concreto durante o 
processo da remoção da selagem. Se isso ocorrer, a placa deverá ser tratada pela CONTRATADA sem 
nenhum custo adicional à CONTRATANTE. 

Não será permitida a acumulação de entulho e/ou detritos de qualquer natureza na pista. 

A CONTRATADA deverá limpar e preparar as juntas do pavimento de tal forma que elas fiquem 
estruturalmente integra, seca, limpa e isenta de partículas soltas, óleo, tinta, ferrugem, compostos de 
cura, desmoldantes, etc. A junta deverá estar preparada para receber o novo selante. 

Partes soltas, como restos de argamassas, graute, etc., devem ser removidas mecanicamente, com uso 
de escovas de aço, discos de desbaste e ar comprimido. 

Para aumentar a durabilidade do selante, é fundamental a utilização de colas para fixá-lo às bordas da 
junta. 

Como delimitador de profundidade deverá ser utilizado um cordão em espuma flexível de polietileno do 
tipo tarucel. O cordão deverá ser instalado antes da aplicação do selante. 

Deverá ser colocada fita crepe nas bordas das juntas para protegê-las. A colocação da fita deverá ser 
antes da aplicação do selante e deverá ser removida imediatamente após o alisamento do selante. 

Na colocação do selante, deve ser deixado um pequeno espaço vazio na parte superior, cerca de 5 mm, 
para evitar que, com o fechamento da junta, o material selante aflore e seja danificado pelo tráfego, 
conforme figura a seguir. 

 

O selante deverá ser suficientemente adesivo ao concreto, impermeável à água, dúctil e pouco extrusível, 
não devendo fluir nos dias mais quentes, nem tornar-se quebradiço nas ocasiões de frio intenso. 

Como referência a especificação adotada para o selante deverá ser: 
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 Selante a frio: 

• À base de silicone, que é especialmente indicado para juntas de grande movimentação e abertura, 
como o tipo 890-SL, fabricado pela Dow Corning do Brasil, que é de cura lenta, ou Sikasil-728 SL, 
fabricado pela Sika; 

• À base de poliuretano, tipo Sikaflex T68 NS da Sika; 

• Ou outro equivalente. 

A junta deverá estar estruturalmente integra, seca, limpa e isenta de partículas soltas, óleo, tinta, 
ferrugem, compostos de cura, desmoldantes, etc. 

A proporção largura:profundidade da junta deverá ser 1:1 para juntas com largura até 10 mm ou 2:1 para 
juntas com largura maior de 10 mm. 

Nos trechos de pavimento de concreto em que ocorrerá substituição de placa, após a execução da nova 
placa deverá ser posto em prática o plano de serragem das juntas, conforme o tempo de espera para o 
corte de acordo com as propriedades do concreto e antes que se inicie efetivamente o processo de 
fissuração hidráulica.  

Evitar que o corte se dê com o concreto ainda verde, causando esborcinamento da junta e soltura de 
partículas do agregado graúdo, o que prejudicará o acabamento e a durabilidade da junta. Já o corte 
atrasado pode provocar a ocorrência de fissura por retração hidráulica. 

A posição dos cortes respeita a distribuição/alinhamento de juntas existentes no pavimento, sejam 
referentes às placas executadas em meio a outras antigas, que permanecem, ou entre novas placas. 

O corte realizado para junta de retração deverá ter profundidade pelo menos igual a 1/3 da espessura da 
placa, sendo que o primeiro corte é executado com 3 mm de largura. 

O segundo corte, para conformação do reservatório do selante, é executado com largura máxima de 6 
mm e profundidade tal que, após a colocação do corpo de apoio, o reservatório fique com profundidade 
útil máxima de 12 mm. O fator de forma máximo do reservatório (relação profundidade/largura) é igual a 
2, para o bom desempenho da futura selagem. Também pode-se executar a junta com um único corte, 
com dois discos de 3 mm acoplados, ou mesmo com um só disco de 5 mm, em toda a profundidade da 
junta, evitando-se o risco de danificar a junta por má operação da serra durante o 2º corte. 

Para a junta de construção deverá ser executado corte com profundidade máxima de 4cm da espessura 
da placa, sendo que as demais especificações seguem o previsto para a junta de retração. 

Após concluída a serragem das juntas novas, a aplicação, bem como o tipo de selante empregado, segue 
a mesma orientação/especificação prevista para recuperação de juntas existentes apresentada 
anteriormente. 

7.2.3.4. Medição e Pagamento 

A execução de juntas de retração e construção será medida em metros lineares efetivamente trabalhados. 
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7.2.4. EXECUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE JUNTA DE EXPANSÃO/DILATAÇÃO COM SELANTE 
ELÁSTICO 

7.2.4.1. Objetivo 

O serviço de recuperação de juntas existentes visa restituir condições adequadas de vedação presentes 
entre as placas de concreto e outras estruturas, como edificações, cruzamentos, outros pavimentos, bem 
como nas regiões onde se deseja isolar o pavimento, de modo a impedir penetração de materiais 
incompressíveis (areia, pequenos pedregulhos e outros), bem como a infiltração de água, além de permitir 
a flexibilidade entre estruturas distintas sem que o conjunto estrutural seja comprometido, devido a 
esforços de tração, compressão ou recalque diferencial. 

Os serviços descritos neste item visam atender juntas de expansão/dilatação com largura entre 10mm e 
25mm, conforme planilha de preços vinculada ao processo. 

7.2.4.2. Equipamentos 

• Ferramentas manuais para limpeza de juntas tipo cinzel, ponteira e formão; 

• Equipamento de jato de ar comprimido para a limpeza das áreas reparadas; 

• Serra de disco diamantado para cortes; 

• Equipamentos para aplicação de selantes; 

• Compressor de ar e mangueira dotada de bocal capaz de soprar no interior da junta. 

7.2.4.3. Descrição dos serviços 

Para os casos de execução de junta de expansão/dilatação, esta deverá ser moldada com régua de aço, 
EPS (isopor), ou outro material, que proporcione o afastamento necessário entre as estruturas distintas 
que serão unidas por meio de selante elástico (a moldagem da junta deverá ocorrer na ocasião de 
execução da placa de concreto, item 7.2.10 deste Termo de Referência). 

Para os casos de recuperação de junta de expansão/dilatação, a CONTRATADA deverá remover 
completamente a selagem antiga existente nas juntas do pavimento onde será realizada a resselagem. 

Efetuada a atividade de limpeza prévia, a execução dos serviços de aplicação de selante elástico a frio 
seguirá os mesmos procedimentos elencados no item 7.2.3, deste Termo de Referência. 

7.2.4.4. Medição e pagamento 

A execução de juntas de expansão/dilatação será medida em metros lineares efetivamente trabalhados. 

7.2.5. EXECUÇÃO DE JUNTA DE EXPANSÃO/DILATAÇÃO ELASTOMÉRICA PRÉ-MOLDADA 

7.2.5.1. Objetivo 

A aplicação de junta pré-moldada de expansão/dilatação, após concluídos os serviços de remoção de 
selante antigo e limpeza (item específico 7.2.2), ou mesmo a aplicação de junta pré-moldada em faces 
coincidentes com novas placas, visa restituir condições adequadas de vedação das juntas entre as placas 
de concreto e outras estruturas, como edificações, cruzamentos, outros pavimentos, bem como nas 
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regiões onde se deseja isolar o pavimento, de modo a impedir penetração de materiais incompressíveis 
(areia, pequenos pedregulhos e outros), infiltração de água, além de permitir a flexibilidade entre 
estruturas distintas sem que o conjunto estrutural seja comprometido, devido a esforços de tração, 
compressão ou recalque diferencial. 

Os serviços descritos neste item visam atender juntas de expansão/dilatação elastoméricas pré-moldadas 
com largura a partir de 25mm, conforme planilha de preços vinculada ao processo. 

7.2.5.2. Equipamentos 

• Serra de disco diamantado para eventuais cortes nas áreas a serem reparadas; 

• Equipamento para pressurização das juntas pré-moldadas. 

7.2.5.3. Descrição dos serviços 

As juntas de expansão deverão ser moldadas com réguas de aço, EPS (isopor), ou outro material, que 
proporcione o afastamento necessário entre as estruturas que receberão a junta pré-moldada. 

A CONTRATADA deverá seguir as recomendações correspondentes na Norma NBR 12624/04 - Perfil de 
Elastômero para Vedação de Junta de Dilatação, bem como práticas de instalação definidas pelo 
fabricante da junta de dilatação elastomérica. 

Serão admitidos somente os perfis elastoméricos do Tipo 1, ou seja, elastômeros resistentes a óleos 
parafínicos e aromáticos, sejam de Neoprene ou Nitrilica. Não serão aceitos perfis de EPDM (Tipo 2).  

O modelo de perfil deverá ser tipo JEENE cód.: JJ 3035M, Uniontech cód.: UT 30 VMA, ou equivalente 
técnico. 

Na aplicação da junta, deve ser deixado um pequeno espaço vazio na parte superior, cerca de 5 mm, 
para evitar que, com o fechamento da junta, o material selante seja danificado pelo tráfego. 

Na planilha de preços estão discriminadas as diferentes larguras de junta pré-moldadas previstas no 
presente processo. 

7.2.5.4. Medição e Pagamento 

A execução de juntas de expansão será medida em metros lineares efetivamente trabalhados. 

7.2.6. TRATAMENTO DE TRINCAS MAIORES QUE 1 MM 

7.2.6.1. Objetivo 

O tratamento das trincas lineares (transversais, longitudinais ou diagonais), de abertura igual ou menor 
que 1,5 mm e não esborcinadas, deve consistir na sua vedação, para evitar a penetração de elementos 
agressivos para o interior do concreto, além de materiais incompressíveis, que podem, com o tempo, 
ocasionar o esborcinamento dos cantos destas trincas.  

7.2.6.2. Equipamentos 

• Ferramentas manuais para limpeza de juntas tipo cinzel, ponteira e formão; 
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• Equipamento de jato de ar comprimido para a limpeza das áreas reparadas; 

• Serra de disco diamantado para eventuais cortes nas áreas a serem reparadas; 

• Equipamentos para aplicação de selantes. 

7.2.6.3. Descrição dos serviços 

No caso de trincas lineares (transversais, longitudinais ou diagonais) com abertura máxima de 1,5mm e 
que não se apresentem desniveladas, admite-se sua selagem, de acordo com o seguinte procedimento: 

Corta-se com uma serra de disco diamantada cada lado da trinca, numa profundidade de 25mm, de modo 
que a distância estre os cortes seja de, no máximo 30mm; 

Removem-se as partes soltas de concreto entre os cortes, com vassouras ou outras ferramentas manuais 
(cinzel, formão, etc.), promovendo-se uma limpeza com jato de ar comprimido na ranhura formada; 

Depois de completamente limpa a ranhura, aplica-se o material selante apropriado, podendo ser vazado 
no local (a frio), que deve atender às condições que estão apresentadas no item 7.2.3 deste Termo de 
Referência. 

Quando a trinca for muito irregular, impossibilitando o corte com serra de disco, recomenda-se o 
apicoamento de suas bordas, ao longo de toda a sua extensão, numa seção retangular, com profundidade 
máxima de 30mm e largura máxima de 30mm; completa-se a limpeza da ranhura com ferramentas 
manuais e jato de ar comprimido. 

Aplica-se, então, o material selante apropriado, que deverá ser vazado no local (a frio) e deve atender às 
condições que estão apresentadas no item 7.2.3 deste Termo de Referência. 

7.2.6.4. Medição e Pagamento 

O tratamento de trincas será medido em metros lineares efetivamente trabalhados. 

7.2.7. TRATAMENTO DE ESBORCINAMENTOS E PEQUENOS REPAROS 

7.2.7.1. Reparo em espessura parcial da placa 

7.2.7.1.1. Objetivo 

Esta especificação tem por objetivo fixar condições para tratamento das seguintes manifestações 
patológicas: esborcinamento de junta, esborcinamento de canto, desgaste superficial e escamação 
acentuada, buracos de pequena extensão, além de recuperação de pequenos reparos deteriorados. O 
reparo parcial se aplica sempre que a profundidade do reparo for menor que 1/3 da espessura da placa 
de concreto. 

7.2.7.1.2. Materiais 

Os materiais indicados para a execução dos serviços serão os indicados abaixo: 

• Adesivo estrutural à base de resina epóxi, de média viscosidade (fluido) – referência Sikadur 32 
ou equivalente técnico; 
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• Graute cimentício fluído – referência SikaGrout-250 ou equivalente técnico. 

7.2.7.1.3. Equipamentos 

São indicados os tipos de equipamentos, devendo ser previamente examinados e aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO: 

• Ferramentas manuais de limpeza; 

• Serra de disco diamantado; 

• Martelete pneumático; 

• Jato de ar comprimido; 

• Jato de água com alta e baixa pressão; 

• Equipamento de pequeno porte para execução de pavimento - vibradores, réguas vibratórias, 
acabadores da superfície; 

• Régua de 3,00 m para conferência de nivelamento. 

7.2.7.1.4. Descrição dos serviços 

Corta-se o concreto com serra de disco diamantado, até uma profundidade de 1,5 a 2 cm, segundo uma 
linha paralela à junta, ao canto, ou de modo a abranger toda a área danificada, distando dela 
aproximadamente 15 cm. 

Em seguida, com martelete de ar comprimido (ou processo equivalente), remove-se o concreto entre a 
junta e o corte, ou entre cortes que devem ser o mais vertical possível, até a profundidade necessária, 
que deve ter 5 cm, no mínimo. 

Removem-se as partes de concreto afetadas ou em mau estado e nivela-se o fundo da abertura feita na 
placa, procedendo-se, então, a uma limpeza com jato de ar comprimido.  

Certificando-se de que as paredes e o fundo do reparo estão limpos e secos (a superfície deve estar seca, 
limpa, livre de impurezas, pinturas, poeira, óleo, graxa, desmoldantes, nata de cimento, ferrugem, etc), 
aplica-se uma pintura de ligação (ponte de aderência), com pasta à base de resina epóxica (resistência 
de aderência de 3,80Mpa aos 7 dias e 18,4 Mpa aos 14 dias), numa espessura de 1 a 2 mm (exceto em 
caso de parede formada pela placa adjacente, onde deve ser colocada uma talisca de madeira, plástico 
ou isopor, para recompor a junta). 

Logo em seguida, lança-se o graute fluído de elevada resistência e não retrátil, que deve ter as seguintes 
características básicas: consumo de 1975 kg/m3 para aplicação como material fluído, ou 1725 kg/m3 para 
aplicação como microconcreto (casos em que a espessura do reparo supera os 50mm), sendo adicionado 
ao graute pedrisco na proporção de 30% em peso.  

A superfície do reparo deve ser acabada, conforme o tipo de textura do pavimento. 

O reparo em graute deve receber cura úmida durante no mínimo 3 (três) dias, ou aplicação de membrana 
de cura química.  
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7.2.7.1.5. Controle 

O controle das operações de reparo em espessura parcial da placa deve ser feito por apreciação visual, 
pela FISCALIZAÇÃO, da qualidade dos serviços finalizados. 

7.2.7.1.6. Medição e Pagamento 

O reparo em espessura parcial da placa será medido em metros cúbicos efetivamente trabalhados. 

7.2.8. REGULARIZAÇÃO/REFORÇO DE SUBLEITO OU SUB-BASE COM LASTRO DE CONCRETO 

7.2.8.1. Objetivo 

Esta especificação fixa as condições de execução dos serviços de escavação dos materiais granulares 
de subleito e sub-base, considerados como de material de 1ª categoria, visando posterior reforço da 
estrutura e homogeneização da compactação, com aplicação de sub-base com lastro de concreto. O 
serviço será executado após a conclusão da demolição das placas de concreto (serviço previsto no item 
7.2.10, referente a recuperação do pavimento de concreto) e destina-se à uniformização da camada 
encontrada após as escavações, com vistas à conformação da sub-base às cotas definidas pelo 
pavimento existente. 

7.2.8.2. Equipamentos 

• Caminhões basculantes, se necessários; 

• Vibradores de imersão com diâmetro externo de, no máximo, 40 mm, e frequência igual ou superior 
a 60 Hz (3600 rpm); 

• Régua vibradora com frequência igual ou superior a 60 Hz (3600rpm); 

• Régua acabadora de madeira com seção retangular de 10 cm de largura, 12 cm de altura e 
comprimento igual à largura da placa de concreto mais 50 cm; 

• Ponte de serviço de madeira de dimensão igual à largura da placa acrescida de 50 cm; 

• Rolo de cabo longo, preferencialmente, de alumínio com formas arredondadas; 

• Desempenadeira de madeira, com área útil de, no mínimo, 450 cm2; 

• Régua para nivelamento, de madeira, com 3 m de comprimento. 

7.2.8.3. Descrição dos serviços 

As áreas dos remendos a serem escavadas deverão estar previamente demarcadas nas dimensões 
especificadas e aprovadas in loco pela FISCALIZAÇÃO. 

Caso o equipamento de escavação tenha dificuldade de iniciar a remoção da base compactada pode-se 
escarificar a área com motoniveladora ou grade de discos pesada para vencer a compactação local. 

A escavação deve proceder com equipamento adequado às produtividades referentes ao prazo 
estipulado, controlando as espessuras designadas pela FISCALIZAÇÃO, evitando retiradas excessivas. 
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Após o término das escavações, respeitando as espessuras indicadas pela FISCALIZAÇÃO, a superfície 
resultante deverá ser regularizada. 

Inicialmente deve-se proceder a uma escarificação geral, seguida de pulverização, umedecimento ou 
secagem, compactação e acabamento. 

A composição do concreto destinado a execução da sub-base deverá ser determinada por método 
racional, conforme as normas NBR 12655 e NBR 12821, visando obter com os materiais disponíveis uma 
mistura fresca com consistência adequada para adensamento por meio de vibradores de imersão ou 
régua vibradora, do que resulta um produto endurecido e compacto, com a resistência característica a 
compressão mínima de 10Mpa. 

As fôrmas deverão ser metálicas firmemente fixadas ao subleito, de modo a suportar sem deslocamento, 
os esforços decorrentes do lançamento e adensamento do concreto. 

O topo das fôrmas deverá coincidir com a superfície da sub-base; feita a verificação do alinhamento e 
nivelamento, admite-se desvios altimétricos de até 3 mm e diferenças planimétricas não superiores a 5 
mm em relação às medidas informadas pela FISCALIZAÇÃO. 

Deverá ser feita verificação do fundo de caixa, não se admitindo espessura, ao longo de toda a seção 
transversal, inferior à especificada pela FISCALIZAÇÃO. As fôrmas serão untadas de modo a facilitar a 
desmoldagem. 

O concreto poderá ser produzido em betoneiras estacionárias ou em centrais, podendo os materiais 
serem medidos tanto em peso como em volume, exceto o cimento, que sempre deverá ser medido em 
peso. No caso do concreto ser fornecido por usina comercial deverão ser atendidas as condições 
estipuladas na NBR 7212. 

O transporte do concreto, quando não feito em caminhão betoneira, deverá ser por equipamento capaz 
de evitar a segregação dos materiais componentes da mistura. 

O período máximo entre o preparo da mistura, a partir da adição da água e o lançamento, deverá ser de 
30 minutos, não sendo permita a redosagem sob qualquer forma. Quando usado caminhão-betoneira e 
durante o transporte e a descarga houver agitação do concreto, este poderá ser ampliado para 90 
minutos. 

O lançamento do concreto é feito, de preferência, lateral à faixa a executar, devendo o subleito ser 
previamente saturado sem a formação de poças d'água. 

O espalhamento do concreto, feito com o auxílio de ferramentas manuais ou executado eventualmente a 
máquina, deverá garantir uma distribuição homogênea da camada na espessura a ser adensada. 

O adensamento deverá ser feito por vibradores de imersão e pela régua vibratória. 

Nos cantos das fôrmas devem ser aplicados os vibradores de modo a corrigir as deficiências no 
adensamento do concreto quando superficialmente vibrado peta régua. 

A verificação da regularidade longitudinal da superfície deverá ser feita com o emprego de régua de 3 m 
de comprimento. 

Qualquer variação na superfície, superior a 5 mm, em depressão ou em saliência, deverá ser corrigida, 
cortando-se as saliências ou preenchem-se as depressões com concreto fresco. 
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Imediatamente após o adensamento será feito acabamento da superfície, por meio da passagem da 
régua acabadora em deslocamentos longitudinais, com movimentos de vaivém. 

A superfície do concreto deverá ser protegida contra evaporação de água por meio de sacos de panos 
ou aniagem (tiras de pelo menos 10 centímetros) molhados permanentemente durante 24 horas. 

Deverá a sub-base ser interditada ao tráfego ou a presença de qualquer equipamento, até que ela 
apresente resistência para suportar as solicitações de carga. Após cumprida esta etapa, sobre a sub-
base de concreto pode ser executada a placa de concreto de revestimento, conforme item 7.2.10. 

7.2.8.4. Medição e pagamento 

A medição dos serviços será realizada em metros cúbicos, conforme espessura efetivamente realizada e 
obtida topograficamente. 

7.2.9. IMPRIMAÇÃO 

7.2.9.1. Objetivo 

Esta especificação fixa as condições para a execução dos serviços de imprimação, que consistem na 
aplicação de material betuminoso sobre a superfície de uma base preparada, visando principalmente 
aumentar a coesão da superfície da base e promover sua impermeabilização. 

Será realizado sobre a regularização do subleito ou sub-base, antes do lastro de concreto ou das placas 
de concreto. 

7.2.9.2. Materiais 

Os materiais indicados para a execução serão ou asfaltos diluídos de cura média dos tipos CM-30. 

A taxa de aplicação para asfaltos diluídos deverá compreendida entre 1,0 l/m² e 1,4 l/m², a qual deverá 
ser ajustada experimentalmente na execução dos serviços. 

7.2.9.3. Equipamentos 

Os seguintes tipos de equipamentos são indicados, devendo ser previamente vistoriados e aprovados 
pela FISCALIZAÇÃO: 

• Vassouras mecânicas rotativas ou mini carregadeiras equipadas com vassouras, ou varredura 
manual mediante aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

• Carros equipados com bomba reguladora de pressão, barras de distribuição e sistema de 
aquecimento. Os carros distribuidores deverão dispor de tacômetro, calibradores e termômetros, 
e de um espargidor manual (“caneta”), para aplicação em pequenas superfícies e correções 
localizadas. As barras de distribuição deverão ser do tipo de circulação plena, com dispositivo que 
possibilite ajustamentos verticais e larguras variáveis de espalhamento do ligante. 

7.2.9.4. Descrição dos serviços 

A imprimação não deverá ser executada em temperatura ambiente abaixo de 10ºC, em condições de 
neblina, nem em dias de chuva ou quando esta for iminente. 
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Antes da execução da imprimação, a superfície da base deverá ser totalmente limpa, de modo a eliminar 
o pó e materiais soltos remanescentes. Para a limpeza da superfície, deverão ser utilizadas, vassouras 
mecânicas e limpeza manual. 

Aplica-se com o carro distribuidor o material betuminoso, de forma uniforme e na temperatura determinada 
em laboratório, através da determinação da relação temperatura x viscosidade para as amostras 
recebidas no local de execução dos serviços. 

A faixa de viscosidade recomendada para espalhamento de asfaltos diluídos é de 20 a 60 segundos 
Saybolt-Furol (40 a 120 cSt). 

7.2.9.5. Medição e pagamento 

O serviço será medido através da área em metros quadrados da superfície imprimada, medida 
topograficamente. 

7.2.10. RECUPERAÇÃO DO PAVIMENTO DE CONCRETO 

7.2.10.1. Demolição de placas de concreto 

7.2.10.1.1. Objetivo 

Esta especificação fixa as condições de execução e controle das demolições das placas de concreto nos 
aeroportos conforme o item 1.1 do edital do processo licitatório. 

As placas de concreto serão quebradas por meio de equipamentos mecânicos de impacto de grande 
porte, complementado por equipamento de menor porte. 

7.2.10.1.2. Equipamentos 

Para a realização dos serviços serão necessários: 

• Para a demolição das placas de concreto: rompedor hidráulico ou pneumático de grande porte e 
adequado à demolição pretendida, preferencialmente acoplado em escavadeira, bem como 
martelete para atuação pontual em locais que requerem maior precisão e evitar danos a uma placa 
adjacente que será mantida. 

• Para a movimentação dos entulhos: pá carregadeira ou trator de esteiras e caminhão basculante. 

7.2.10.1.3. Descrição dos serviços 

As placas de concreto devem ser rompidas por meio de rompedores hidráulicos ou pneumáticos 
adequados à resistência do revestimento do pátio. Preferencialmente deve-se utilizar rompedores de 
grande porte acoplados em escavadeiras.  

Na interface com as placas íntegras que serão mantidas deve-se cortar o concreto verticalmente, 
seguindo o perímetro da área delimitada. Sugere-se execução de um corte interno, com serra circular de 
corte, distando 30 cm das bordas do reparo, na profundidade da placa, a fim de facilitar a remoção do 
concreto e evitar quebra destas bordas. 

A parte interna da área delimitada pode ser demolida com equipamentos mais robustos, e para área 
externa (área mais próxima as placas adjacentes) deve ser usado um equipamento mais leve para não 
danificar as outras placas, como por exemplo um martelete. 
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Após as demolições o entulho gerado deve ser juntado em local especifico para posterior retirada da 
dependência aeroportuária. 

7.2.10.1.4. Controle dos serviços 

O controle das operações de demolição deve ser feito por apreciação visual, pela FISCALIZAÇÃO, da 
qualidade dos serviços finalizados. 

7.2.10.1.5. Medição e Pagamento 

A demolição é um serviço incluído em item de planilha referente a recuperação do pavimento de concreto. 

7.2.10.2. Transporte de material de demolição para bota-fora licenciado 

7.2.10.2.1. Objetivo 

No caso dos revestimentos demolidos, os entulhos de concreto deverão ser removidos para bota-fora 
licenciado, sendo dispostos e devidamente espalhados no local. 

Já para os materiais granulares, estes serão espalhados no bota-fora interno do aeroporto. 

7.2.10.2.2. Equipamentos 

São indicados os tipos de equipamentos, devendo ser previamente examinados e aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO: 

• Caminhões basculantes. 

7.2.10.2.3. Descrição dos serviços 

O resíduo originário da escavação material granular será carregado, transportado e espalhado em bota-
fora interno do sítio aeroportuário, com DMT estimado em 2,0 quilômetros. 

O resíduo resultante da demolição de placas de concreto deverá ser carregado e transportado em 
caminhões basculantes até o aterro licenciado da localidade. Estima-se um DMT de 20 quilômetros do 
aeroporto até o local de deposição. 

Deverá ser apresentado o licenciamento ambiental do local de deposição dos entulhos. Eventualmente, 
uma empresa de recolhimento de entulhos poderá ser contratada, porém não eximirá a obrigatoriedade 
de apresentação da licença. 

Caso a contratada obtenha outro local licenciado para o depósito de material, a nova DMT deverá ser 
comunicada à INFRAERO, sem ônus adicional para a contratante. 

Só será permitida a mudança caso seja respeitado o limite da DMT, devidamente justificado. 

7.2.10.2.4. Controle 

O controle das operações de demolição deve ser feito por apreciação visual, pela FISCALIZAÇÃO, da 
qualidade dos serviços finalizados. 

7.2.10.2.5. Medição e Pagamento 
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Os transportes aqui elencados estão incluídos em item de planilha referente a recuperação do pavimento 
de concreto. 

7.2.10.3. Execução de placa de concreto de cimento Portland 

7.2.10.3.1. Objetivo 

Esta especificação fixa as condições de execução dos serviços de recuperação dos pavimentos, 
constituídos por placas de concreto simples, ou armadas, nos aeroportos conforme o item 1.1 do edital 
do processo licitatório, com a finalidade de devolver aos pavimentos as condições estruturais previstas 
em projeto original. 

Para sua execução serão necessários os serviços prévios de demolição das placas defeituosas, 
tratamento do local com eventual substituição de camada suporte (serviços específicos tratados neste 
Termo de Referência que estão incluídos no item macro de recuperação do pavimento de concreto) e 
construção das novas placas. Na realização dos serviços devem ser observadas as normas pertinentes, 
em especial a norma DNIT 067/2004 – ES. 

7.2.10.3.2. Materiais 

7.2.10.3.2.1. Concreto 

A composição do concreto destinado à execução das placas de concreto em pavimentos aeroportuários 
deve ser determinada por método racional, conforme as normas NBR 12655 e NBR 12821, de modo a 
obter-se, com os materiais disponíveis, uma mistura de trabalhabilidade adequada ao processo 
construtivo satisfazer às condições de resistência mecânica impostas por este Termo de Referência. 
Deverá ser do tipo usinado.  

As condições mínimas de resistência mecânica devem ser: 

 Tensão mínima de ruptura com 3 (três) dias: 

• compressão axial........................................................ 20,0 MPa. 

 Tensão mínima de ruptura aos 28 (vinte e oito) dias: 

• tração na flexão........................................................... 4,5 MPa. 

• compressão axial........................................................ 35,0 MPa, desde que o limite da tração 
na flexão tenha sido alcançado. 

O traço do concreto deverá ser dimensionado em função da resistência a tração na flexão especificada 
nesse TR. 

O traço especificado deverá ser apresentado a FISCALIZAÇÃO, com os devidos ensaios comprobatórios 
de sua correta dosagem (ensaios de resistência à tração na flexão), antes do início dos serviços. 

As características do concreto que será empregado no serviço devem seguir as recomendações da norma 
DNIT 050/2004 – ES 

Recomenda-se que a granulometria da mistura dos agregados seja contínua e esteja compreendida entre 
os limites apresentados na tabela a seguir: 
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Tabela 02 – Agregados do concreto 
 

PENEIRAS 
 

ABERTURAS 

NOMINAIS 

mm 

PORCENTAGENS ACUMULADAS, RETIDAS 

PLACAS COM 

ESPESSURAS de 0,150 a 

0,225 m 

D = 38 

 

PLACAS COM 

ESPESSURAS MAIORES 

QUE 0,225 m 

D = 76 

 76 - 0 

38 0 21 - 29 

19 10 – 21 37 - 50 

9,5 29 – 49 50 - 65 

4,8 43 – 64 60 - 75 

2,4 57 – 77 69 - 83 

1,2 70 – 87 76 - 89 

0,6 81 – 94 82 - 94 

0,3 89 – 97 87 - 97 

0,15 95 – 99 91 - 99 

7.2.10.3.2.2. Cimento 

Para a execução de pavimentos de concreto, os tipos de cimento recomendados são: 

a) Cimento Portland Comum (NBR 5732); 

b) Cimento Portland Composto (NBR 11578); 

c) Cimento Portland de Alto Forno (NBR 5735); 

d) Cimento Portland Pozolânico (NBR 5736). 

Eventualmente, no caso de reparos em pequenas áreas, onde deve ser mínima a interrupção do tráfego, 
pode-se utilizar o Cimento Portland de Alta Resistência Inicial (NBR 5733). 

Caberá à FISCALIZAÇÃO aprovar o cimento a ser empregado, podendo exigir a apresentação de 
certificado de qualidade, quando julgar necessário.  

O cimento deverá ser armazenado em local seco e abrigado, por período de tempo e forma de 
empilhamento que não comprometam a sua qualidade. 

7.2.10.3.2.3. Agregados 

Os agregados para a confecção de concreto ou argamassa deverão ser materiais sãos, resistentes e 
inertes. Deverão ser armazenados separadamente, isolados do terreno natural por assoalho de madeira 
ou camada de concreto. 
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A procedência dos agregados deverá ser certificada, ser de jazidas devidamente licenciadas pelo DNPM 
e órgão ambiental competente (deve possuir Licença Ambiental). 

A escolha das jazidas fornecedoras é um importante fator que reflete na sustentabilidade do 
empreendimento, visto que quanto mais próxima do local de execução dos serviços, melhor é a logística 
e menores são os impactos ambientais provenientes do consumo energético de veículos transportadores. 

A disposição temporária sobre o solo deve ocorrer com dispositivos de drenagem que evitem possíveis 
carreamentos dos materiais para localidades a jusante do empreendimento, especialmente quando 
houver corpos d’água próximos à execução dos serviços. Esta medida além das perdas econômicas 
previne danos ambientais, os quais também repercutem em perdas econômicas. 

De modo a evitar a reação álcali-agregado, atentar para a reatividade de certos tipos de agregados com 
o álcalis do cimento ou proveniente de outras fontes, sendo está atualmente determinada pelo método 
acelerado ASTM-C-1260, que em 16 dias informa sobre a probabilidade de ocorrer esta reação 
expansiva. Se a expansão observada naquela idade for inferior a 0,10%, considera-se o agregado inócuo. 
Se esta expansão for maior que 0,20%, o agregado é reativo. Se a expansão estiver entre 0,10% e 0,20% 
há dúvidas quanto à ocorrência da reação, podendo ser esclarecida com o ensaio de longa duração (6 
meses) da Norma NBR 9733. Para avaliar a reatividade de agregados de natureza calcárea, deve ser 
adotada a Norma NBR 10340. Selecionar, portanto, agregados com expansão limitada a 0,10%, conforme 
procedimento previsto em ASTM-C-1260.  

7.2.10.3.2.3.1. Agregado Miúdo 

Deve ser areia natural quartzosa de diâmetro máximo igual a 4,8 milímetros e não inferior a 0,075 
milímetros. Deve obedecer às Especificações da ABNT e ser limpa, não apresentando substâncias 
nocivas, como torrões de argila, matéria orgânica e outras. 

Somente mediante autorização da FISCALIZAÇÃO poderão ser empregadas areias artificiais 
provenientes de rocha sadia. 

7.2.10.3.2.3.2. Agregado Graúdo 

Consistirá de pedra britada, de diâmetro máximo superior a 4,8 milímetros e inferior a 76 milímetros. 
Deverá obedecer às Especificações da ABNT e estar isento de partículas aderentes e substâncias 
nocivas (torrões de argila e matéria orgânica). 

O agregado graúdo será constituído pela mistura de partículas de diversos diâmetros, em proporções 
convenientes, de acordo com os traços indicados. 

7.2.10.3.2.4. Água 

A água para preparação do concreto deverá obedecer às Especificações da ABNT e ser clara e isenta de 
óleos, ácidos, álcalis, matéria orgânica. 

7.2.10.3.2.5. Aditivos 

O uso de aditivos, dispersantes, arejadores, aceleradores e retardadores de pega deverão ser indicados 
no traço do concreto especificado pela CONTRATADA, devendo ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Só 
será permitida a utilização de aditivos quando ele já vier incorporado à massa do concreto, não sendo 
aceitável misturas in loco ou modificações do traço aprovado. 

7.2.10.3.2.6. Materiais empregados em cura química 
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Para garantia de uma cura uniforme sobre toda a superfície pavimentada, deve-se utilizar aditivo 
apropriado para a cura química do concreto. Consistirá em uma emulsão de hidrocarbonetos parafínicos, 
formando um filme impermeável sobre o concreto fresco, protegendo-o dos efeitos da desidratação 
provocada pelo calor e vento, evitando a formação de fissuras e contribuindo para o desenvolvimento das 
resistências mecânicas (utilizar como referência o aditivo CURING PAV® da marca Vedacit®, ou 
comprovadamente equivalente). 

7.2.10.3.2.7. Aços 

Após o processo de demolição das placas de concreto, avaliar as barras de transferência e ligação 
remanescentes quanto à oxidação, alinhamento e integridade. As barras que não apresentarem 
problemas poderão ser mantidas. 

Nos locais onde as barras foram descartadas, executar uma nova furação das placas remanescentes 
para inserção das novas barras. Limpar os furos e aplicar adesivo estrutural a base de epóxi nos mesmos, 
inserindo em seguida as barras perfeitamente alinhadas (deve-se prever um gabarito para apoio das 
barras até o endurecimento do epóxi). Tal serviço, com a previsão de novas barras de transferência e 
ligação, está contemplado em itens específicos de planilha e correspondem aos itens 7.2.11 e 7.2.12 
deste Termo de Referência. 

7.2.10.3.2.8. Lona Plástica 

Antes do lançamento do concreto para a execução das placas do pavimento deverão ser colocadas duas 
camadas de lona plástica sobre a superfície, com a finalidade de impermeabilizar a área em que serão 
assentadas as placas de concreto. Essa lona deve ser feita de polietileno com espessura de 0,2 mm a 
0,3 mm, ou outro material, desde que aprovado pela FISCALIZAÇÃO.  

7.2.10.3.3. Equipamentos 

Todo equipamento a ser usado na execução dos serviços deve ser previamente aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO, estar em perfeito estado de funcionamento e ser mantido nestas condições, bem como 
estar adequado ao cumprimento do cronograma previsto para os serviços. 

7.2.10.3.3.1. Fôrmas 

Após a demolição das placas defeituosas as novas placas deverão ser concretadas no espaço deixado 
pelas placas antigas. Em geral sua concretagem dispensará o uso de fôrmas, pois o concreto estará 
confinado em seus quatro lados por placas adjacentes. 

No entanto, para o caso de placas não confinadas entre outras preexistentes, deverão ser aplicadas 
fôrmas para a execução dos serviços, de forma a garantir as dimensões e alinhamentos das placas. 

As especificações pertinentes ao fornecimento e colocação das fôrmas está presente no item 7.2.14 deste 
Termo de Referência. Possui item específico em planilha de preços para sua medição. 

No caso da utilização de pavimentadoras de concreto, formas deslizantes podem ser utilizadas, desde 
que os parâmetros de deformabilidade (flecha) sejam igualmente respeitados. 

7.2.10.3.3.2. Dispositivos de pesagem  

Os dispositivos para pesagem não devem apresentar erro maior que 2%, sejam unidades autônomas ou 
façam parte dos silos dosadores. 
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7.2.10.3.3.3. Central de concreto e betoneiras 

O preparo do concreto será efetuado em centrais de concreto própria na dependência aeroportuária ou 
em usina terceirizada. Eventualmente, com a aprovação da FISCALIZAÇÃO, poderá ser executado em 
centrais dosadoras, onde é dosado a seco, para posteriores mistura e amassamento. 

O material será transportado ao aeroporto em caminhões betoneiras, apropriados para transporte de 
concreto. O intervalo de tempo entre a usinagem e o lançamento na pista deverá respeitar o tempo limite 
para início de pega, não devendo ultrapassar 90 minutos. 

As betoneiras devem possuir reservatório de água com medidores automáticos de carga, que permitam 
a medida de água com um erro inferior a 0,5 %. Estes dispositivos devem ser constantemente aferidos. 
A adição de água na execução dos serviços somente será liberada pelo Fiscal da INFRAERO. 

7.2.10.3.3.4. Equipamentos de distribuição de concreto 

Para os serviços de manutenção previstos neste Termo de Referência, a distribuição/lançamento de 
concreto ocorrerá por meio de caminhão betoneira. 

No entanto, em casos específicos, conforme conveniência da CONTRATADA, pode ser utilizada 
pavimentadora, devendo esta ter largura compatível com a das placas previstas, devendo realizar o 
espalhamento do concreto sem segregação dos materiais, com perfeito adensamento em toda a 
espessura da camada. A superfície acabada deverá respeitar o greide e perfil transversal projetado, e 
estar pronta para as operações de acabamento final. 

Deverá ser dada preferência à alisadora mecânica para o acabamento final da superfície, podendo-se 
trabalhar com cinta de lona, com deslocamento transversal. 

Vibradores de imersão deverão ser usados paralelamente à vibroacabadora para melhor adensamento 
nas bordas. 

O equipamento para vibração do concreto deverá operar em frequência nunca inferior a 5.000 ciclos por 
minuto. 

Poderão ser utilizadas réguas vibratórias, desde que satisfaçam as especificações deste item. 

7.2.10.3.3.5. Recursos para acabamento da superfície 

Serão utilizados, devendo existir em número suficiente para execução dos serviços: 

• Desempenadeiras para acerto longitudinal. 

• Tiras de lona ou vassouras de fios duros para dar acabamento ao pavimento. 

As tiras de lona serão dotadas de punhos e terão, no mínimo, 20 cm de largura e comprimento não inferior 
à largura da faixa concretada, mais um metro. 

7.2.10.3.4. Descrição dos serviços de concretagem 

7.2.10.3.4.1. Mistura, transporte, lançamento e espalhamento do concreto 

O material deverá atender ao estipulado na norma NBR 7212 - Execução de Concreto Dosado em Central. 
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O lançamento do concreto deverá ser feito lateralmente à faixa a executar por caminhões betoneiras 
capazes de evitar a segregação dos materiais componentes da mistura. 

O espalhamento do concreto pode ser feito com auxílio de ferramentas manuais, porém qualquer 
processo utilizado deve garantir uma distribuição homogênea de modo a regularizar a camada na 
espessura a ser adensada. 

7.2.10.3.4.2. Adensamento do concreto 

Será executado pelos equipamentos empregados, sejam réguas vibratórias ou pavimentadoras. 
Auxiliarmente serão empregados vibradores de imersão, principalmente nos cantos das fôrmas, de modo 
a corrigir deficiências no adensamento que podem ocorrer nessa região. 

7.2.10.3.4.3. Acabamento do concreto 

Deve ser realizada imediatamente após o adensamento, enquanto o concreto ainda está trabalhável. 
Consta da passagem da régua acabadora em deslocamentos longitudinais em vaivém. 

Sequencialmente deverá proceder-se o acabamento final com tiras de lona ou com vassouras de fios de 
nylon. As ranhuras na superfície da placa devem ser contínuas e uniformes, retilíneas ou onduladas, com 
profundidade suficiente para produzir efeitos de atrito mas não muito grande que possa quebrar com 
facilidade. 

7.2.10.3.4.4. Cura 

O processo de cura deve durar pelo menos 7 (sete) dias, sendo iniciado após o término dos processos 
de acabamento do pavimento. Deve-se observar se já ocorreu o início da pega, para evitar marcas na 
superfície das placas ou estragos nas ranhuras devido a cura. 

A cura química deve ser aplicada logo após o termino da execução das ranhuras na superfície. Deve-se 
aplicar em toda a superfície um composto químico líquido que forme uma película plástica à razão de 
0,35 l/m² a 0,50 l/m². 

Após essa cura, caso as placas ainda não tenham resistência superficial suficiente, as placas deverão 
ser molhadas através de fluxo constante de água evitando marcar a superfície. Pode ser usada mangueira 
com baixa vazão ou delimitações nas bordas das placas para formar películas de água. 

Com a resistência superficial atingida, poderá ser substituído o procedimento do parágrafo anterior por 
sacos de panos ou aniagem (tiras de pelo menos 10 centímetros) molhados permanentemente durante 
24 horas. 

7.2.10.3.4.5. Desmoldagem 

A desmoldagem deve ser realizada de modo a evitar quebras em bordos das placas, principalmente nos 
cantos. 

Recomenda-se que as faces laterais das placas ao serem expostas pela remoção das formas sejam 
imediatamente protegidas por processo que lhes proporcione condições de cura análogas às da superfície 
do pavimento. 

7.2.10.3.5. Controle 

7.2.10.3.5.1. Controle tecnológico 
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As resistências especificadas para o concreto deverão ser comprovadas pela CONTRATADA por meio 
dos ensaios específicos, realizados em laboratórios comprovadamente idôneos e apresentados 
previamente ao início dos serviços à FISCALIZAÇÃO, sendo por ela aceitos ou rejeitados. 

Na inspeção do concreto deverá ser determinada a resistência à tração na flexão na idade de controle 
fixada neste Termo de Referência, ou então, em casos excepcionais, a resistência à compressão axial, 
desde que tenha sido estabelecida através de ensaios, para o concreto em questão, uma correlação 
confiável entre a resistência à tração na flexão e a resistência à compressão axial. Em caso de a 
alternativa adotada ser a correlação entre resistências, esta deve ser submetida à FISCALIZAÇÃO para 
aprovação prévia. 

Os corpos de prova deverão ser ensaiados na idade de controle fixada neste Termo de Referência, sendo 
a resistência à tração na flexão determinada nos corpos de prova prismáticos, conforme a norma NBR 
12142, e a resistência à compressão axial nos corpos de prova cilíndricos, de acordo com a norma NBR 
5739. 

Amostrar todo caminhão para a moldagem dos corpos-de-prova. 

Serão moldados 06 corpos-de-prova por caminhão, sendo 04 cilíndricos (2 ensaios com 03 dias e 2 
ensaios com 28 dias) e 02 prismáticos (2 ensaios com 28 dias) por caminhão. 

Toma-se como valor da resistência do exemplar o maior dos valores de resistência dos 2 corpos-de-prova 
que o compõem. 

Quando não houver aceitação automática será possível a extração de corpos de prova segundo as 
normas NBR 7680 e/ou ASTM-C 42 os quais serão ensaiados respectivamente à compressão axial e à 
tração na flexão. 

Os corpos de prova devem ser identificados por: data, fck e placas nas quais o concreto da amostra foi 
utilizado (rastreabilidade). 

Os locais atendidos por caminhões de concreto que apresentarem, ao final dos ensaios, valores médios 
de tensões inferiores às de aceitação serão considerados suspeitos. Destes trechos serão extraídos, no 
mínimo, 2 corpos de prova cilíndricos com 15cm de diâmetro, por placa, às expensas da CONTRATADA, 
e ensaiados por compressão simples até 90 dias de idade. 

Quando a relação entre a altura e o diâmetro desses corpos de prova for inferior a 2, a resistência à 
compressão obtida deve ser multiplicada por um fator de correção, disponível na literatura especializada. 

Toda placa, correspondente a corpos de prova extraídos que apresentarem valor médio de resistência à 
compressão inferior a 350 kgf/cm² será reconstruída às expensas da CONTRATADA. 

Os corpos de prova extraídos das placas serão rompidos após 48 horas de imersão em água, sendo os 
ensaios executados de acordo com o método DNER-ME 091 (DNER, 1998). 

Quando a resistência média dos corpos de prova extraídos de uma placa for igual ou superior à resistência 
mínima já estabelecida, a placa será aceita quanto a esta exigência, impondo-se, contudo, que nos 
ensaios mecânicos realizados com os corpos de prova extraídos para efeito de aplicação do critério 
descrito, a idade dos mesmos, na ocasião da ruptura, seja no máximo de 90 dias; a conversão à idade 
de 28 dias se fará pelo uso de coeficientes experimentais. 

7.2.10.3.5.2. Controle geométrico 
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O controle geométrico deverá ser realizado por meio da relocação do nivelamento em todas as faixas de 
placas em seus bordos, no sentido transversal e longitudinal. 

Adicionalmente deve-se executar o controle de qualidade do acabamento superficial, segundo a avaliação 
técnica (Norma DNIT 063/2004 – PRO), sendo exigido o conceito final “excelente”. 

O pavimento de concreto pronto deverá ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis, dimensões e 
seção transversal estabelecidos no projeto. A tolerância de cotas, para efeito de aceitação ou rejeição 
dos serviços, é de 10 mm, para mais ou para menos, das do projeto, em cada ponto. As depressões na 
superfície, quando verificadas com uma régua de 3,00 m de comprimento, deverão ser inferiores a 3 mm. 

Serão demolidas e reconstruídas, às expensas da CONTRATADA, as placas necessárias ao atendimento 
do Controle Geométrico. 

7.2.10.3.6. Abertura ao tráfego 

O pavimento pronto só será aberto ao tráfego quando atingida a resistência mínima de aceitação, 28 dias 
após a concretagem da última placa e depois de verificado e recebido pela FISCALIZAÇÃO. 

Quando houver necessidade de se antecipar a abertura ao tráfego, a FISCALIZAÇÃO poderá autorizá-la 
desde que as tensões de ruptura dos corpos de prova ensaiados com menos de 28 dias de idade tenham 
atingido as especificadas com a antecipação pretendida. 

Satisfeitas as condições anteriores, a FISCALIZAÇÃO deverá observar, antes da abertura ao tráfego, a 
necessidade do local onde houve intervenção estar dotado dos dispositivos indispensáveis à sua 
operação como, por exemplo, a sinalização horizontal. 

7.2.10.3.7. Aspectos ambientais 

No caso de material pétrico (agregado graúdo) deverão ser observados cuidados na exploração das 
ocorrências de materiais conforme indicado nos itens a seguir: 

• O material somente será aceito caso a CONTRATADA apresente licença ambiental de operação 
da pedreira, para arquivamento da cópia junto ao Livro de Ocorrências da Obra. 

• Evitar a localização da pedreira e instalações de britagem em área de preservação e planejar 
adequadamente a exploração da pedreira, de modo a minimizar os danos inevitáveis durante a 
exploração e possibilitar a recuperação ambiental, após a retirada de todos os materiais e 
equipamentos. 

• Não provocar queimadas como forma de desmatamento. 

Deverão ser construídas junto às instalações de britagem bacias de sedimentação para redenção do pó 
de pedra, eventualmente produzido um excesso ou por lavagem de brita, evitando carreamento para 
cursos d’água. 

Caso a brita seja fornecida por terceiros, exigir documentação atestando a regularidade das instalações, 
assim como sua operação junto ao órgão ambiental competente. 

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos devem ser 
localizadas, de forma que resíduos de lubrificante e/ou combustíveis não sejam levados até cursos 
d’água. 
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7.2.10.3.8. Medição de pagamento 

A execução de placas de concreto será medida em m3 (metros cúbicos). O pagamento será efetuado 
considerando os preços unitários constantes na planilha orçamentária do contrato. 

7.2.11. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BARRAS DE LIGAÇÃO AÇO 

7.2.11.1. Objetivo 

Visa manter condições originais do pavimento constituído por placas de concreto nos locais onde não é 
possível o reaproveitamento das barras de ligação existentes, conforme item 7.2.10.3.2.7 deste TR. 

7.2.11.2. Materiais 

As barras de ligação serão de aço CA-50 nervurado, com diâmetro de 16 milímetros. Devem atender à 
NBR 7480 – aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado. Neste item estão previstos 
todos os materiais e equipamentos necessários para a furação do concreto e fixação das barras. 

7.2.11.3. Descrição dos serviços 

Além do previsto no item 7.2.10.3.2.7 deste TR, para a colocação das barras de ligação no interior das 
placas, previamente ao lançamento do concreto, nos casos em que serão executadas novas placas em 
paralelo, não havendo fixação das barras em placa existente, deverão ser posicionados “espaçadores 
treliçados” de aço CA-60, para garantir a correta posição das barras nas placas, estando os custos de 
espaçadores previstos neste item. 

7.2.11.4. Medição e pagamento 

O material efetivamente aplicado será medido em metros lineares de barra. 

7.2.12. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BARRAS DE TRANSFERÊNCIA 

7.2.12.1. Objetivo 

Visa manter condições originais do pavimento constituído por placas de concreto nos locais onde não é 
possível o reaproveitamento das barras de transferência existentes, conforme item 7.2.10.3.2.7 deste TR. 

7.2.12.2. Materiais 

As barras de transferência de carga serão de aço CA-25 liso, com diâmetro mínimo de 32 milímetros e 
comprimento conforme previsão apresentada em acionamento dos serviços. Neste item estão previstos 
todos os materiais e equipamentos necessários para a furação do concreto e fixação das barras. 

7.2.12.3. Descrição dos serviços 

Além do previsto no item 7.2.10.3.2.7 deste TR, as barras de transferência, quando de sua colocação no 
concreto, deverão ser pintadas e engraxadas metade mais 2,0 centímetros de seu comprimento. Devem 
atender à NBR 7480 – aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado. 

7.2.12.4. Medição e pagamento 

O material efetivamente aplicado será medido em metros lineares de barra. 
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7.2.13. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA DE AÇO 

7.2.13.1. Objetivo 

Visa atender reparos em pavimento rígido que formem placas de concreto irregulares. Para atender tal 
situação foi prevista a instalação de armadura em tela de aço como forma de se evitar o aparecimento de 
trincas.  

Outra finalidade é reconstituir armadura em caso de placa demolida com armação em toda a sua 
estrutura. 

7.2.13.2. Materiais 

A tela de aço deverá ser executada com tela soldada nervurada com designação Q 335, aço CA-60. 

7.2.13.3. Descrição dos serviços 

Em casos de recuperação parcial de placa, em toda a sua espessura, deve-se aplicar adesivo estrutural 
a base de epóxi (Sikadur ou similar) na parede da placa parcialmente demolida (mesma parede onde 
deve ser colocada a barra de ligação) e instalar a tela metálica. Esses procedimentos visam uma 
segurança adicional para o reparo executado. 

Em caso de existência de placa armada, após o serviço de demolição, a tela soldada deve ser disposta 
conforme posicionamento previsto nas demais placas existentes. 

7.2.13.4. Medição e pagamento 

O serviço de fornecimento e colocação de tela de aço será medido através da área efetivamente 
executada, determinada em metro quadrado (m2). 

7.2.14. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FÔRMA METÁLICA 

7.2.14.1. Objetivo 

Para os casos em que a recuperação das placas não ocorre em espaço confinado, por outras placas pré-
existentes, será necessária a utilização de fôrmas metálicas para a execução dos serviços. 

7.2.14.2. Materiais 

As fôrmas deverão ser metálicas e suficientemente rígidas, de modo a suportarem sem deformação 
apreciável às solicitações do serviço. 

A superfície que se apoia sobre o terreno terá no mínimo 20cm de largura, nas fôrmas de metal de até 
20cm de altura, e largura no mínimo igual à altura, no caso de fôrmas mais altas. Deverão possuir, a 
intervalos de 1,00 metro, dispositivos que garantam sua perfeita fixação ao solo e posterior remoção, sem 
prejuízo para o pavimento executado. O sistema de união das formas deve ser tal que permita uma 
ajustagem correta e impeça qualquer desnivelamento ou desvio. 

Formas torcidas, empenadas, ou amassadas não poderão ser usadas. Verificadas com uma régua de 
3,00 metros, não poderão apresentar flecha maior que 3,0 milímetros no topo e 6 milímetros na face 
lateral interna. 

7.2.14.3. Descrição dos serviços 
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As fôrmas deverão ser assentadas à camada subjacente e ficar suficiente firmes, com base no 
alinhamento do eixo da pista. Deverão ser fixadas com ponteiros de aço, a cada metro, no máximo, de 
modo a suportar, sem deslocamento, os esforços inerentes ao trabalho. Para o perfeito assentamento 
das fôrmas deve-se calçá-las em toda a sua extensão, não se permitindo apoios isolados. 

O topo das fôrmas deverá coincidir com a superfície de rolamento prevista, fazendo-se necessária a 
verificação do alinhamento e do nivelamento, admitindo-se desvios altimétricos de até 3mm e diferenças 
planialtimétricas não superiores a 5mm. 

Deverá ser feita a verificação do fundo de caixa, não se admitindo variações de espessura ao longo de 
toda a seção transversal. 

As formas assentadas para a concretagem devem estar limpas e untadas com óleo, a fim de facilitar a 
desmoldagem. 

Sobre a superfície pronta para receber o concreto não será permitido o tráfego de veículos ou 
equipamento. 

As fôrmas só poderão ser retiradas quando decorrerem pelo menos 12 (doze) horas após a concretagem. 
Durante a desmoldagem serão tomados os necessários cuidados para evitar o esborcinamento das 
placas. 

As faces laterais das placas, que ficarem expostas pela remoção das fôrmas, deverão ser imediatamente 
protegidas de modo a terem condições de cura análogas às da superfície do pavimento. 

7.2.14.4. Medição e pagamento 

O serviço de fornecimento e colocação de fôrmas metálicas será medido através da área efetivamente 
executada, determinada em metro quadrado (m2). 

7.2.15. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

7.2.15.1. Objetivo 

Durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, quando constatada a necessidade de 
recomposição da sinalização horizontal, em locais onde foram executados serviços de pavimentação, a 
CONTRATANTE acionará a CONTRATADA para executar os serviços de pintura de sinalização 
horizontal, conforme item previsto em planilha contratual. 

7.2.15.2. Materiais 

A tinta a ser usada deverá atender as seguintes características: 

• Ser refletiva, do tipo especial para demarcação viária em aeroportos; 

• Ser acrílica monocomponente emulsionada a água indicado pela fabricante; 

• Permitir boa visibilidade em condições de iluminação natural e artificial; 

• Manter inalteradas as cores dos sinais pintados, durante todo o período da garantia, sem 
esmaecimento ou descoloração; 

• Ser inerte à ação da elevada temperatura causada pelo atrito entre os pneus das aeronaves e o 
revestimento da pista; 

• Ser resistente à ação de combustíveis, lubrificantes; 
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• Garantir boa aderência ao pavimento, de modo a suportar os esforços produzidos pelo tráfego de 
aeronaves e veículos; 

• Possuir fluidez que propicie uma fácil aplicação e secagem rápida, permitindo o uso da superfície 
sinalizada, no máximo 60 (sessenta) minutos após a sua aplicação; 

• A tinta deve ter características que permitam a obtenção de um filme uniforme quando aplicado 
por pulverização e sua aparência não deve apresentar defeitos tais como névoa, manchas, 
rachaduras ou outras irregularidades visíveis, com brilho adequado. 

• Ser passível de remoção intencional, não ocasionando danos sensíveis à superfície onde foi 
aplicada; 

• Ser suscetível de rejuvenescimento ou restauração, findo o prazo de garantia, mediante aplicação 
de nova camada, devendo integrar-se perfeitamente com a camada de tinta remanescente; 

• Atender requisitos constantes em NBR 13731/2008; 

• A CONTRATADA deverá apresentar o laudo de qualidade da tinta. 

As microesferas deverão satisfazer os requisitos da NBR 6831 e apresentar as seguintes características: 

• Tipo I-B, para incorporação à tinta antes da aplicação, à razão mínima de 200g a 250g de 
microesferas de vidro por litro de tinta. Se necessário, deve ser corrigida a viscosidade da tinta, 
mediante acréscimo de no máximo 5% de água; 

• Tipo II-A e tipo II-B, para aspersão sobre a tinta fresca, à razão mínima de 350 g de microesferas 
de vidro por metro quadrado de demarcação; sua aplicação deve ser feita mecanicamente e 
simultaneamente com a tinta na proporção indicada acima; 

As microesferas de vidro, seja qual for o seu tipo, deverão ser fornecidas separadamente, em embalagens 
próprias, não podendo, portanto, as microesferas tipo II serem incorporadas à tinta; 

Preferencialmente deve-se fazer uso de microesferas drop-on dos tipos II-A e II-B, só deverão ser usados 
as do tipo I-B quando solicitado pela FISCALIZAÇÃO. 

Em aeroportos com frequência elevada de situações climáticas adversas, pode-se aplicar esferas de vidro 
que atendam à granulometria especificada na Tabela 3 da NBR 13731, à razão de 450g/m2 de 
demarcação. 

7.2.15.3. Equipamentos 

A CONTRATADA deverá dispor, durante a vigência da Ata de Registro de Preços, de uma frota adequada 
de veículos, capaz de transportar equipe, equipamentos, ferramentas, instrumentos e demais recursos 
necessários à execução dos serviços de sinalização horizontal. 

Todo e qualquer veículo e equipamento, deverá estar em perfeitas condições de uso e capacidade, e 
possuir rendimento adequado as funções à que se destina. 

A manutenção e fornecimento de combustível e lubrificante, o motorista, e demais despesas, são de 
responsabilidade da CONTRATADA. 

Os veículos e equipamentos da CONTRATADA somente circularão nos pátios e pistas comboiados por 
equipe da CONTRATANTE. 

Todo transporte nas dependências da CONTRATANTE, assim como os equipamentos utilizados na 
realização dos serviços deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

Os equipamentos para aplicação de tinta devem conter no mínimo os itens descritos a seguir: 

• Motor para autopropulsão; 
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• Compressor de ar com tanque e pulmão vaso expansor (pulmão); 

• Tanque pressurizado para tinta com aterramento elétrico; 

• Agitador hidráulico, mecânico ou pneumático. Não se deve utilizar dispositivo que provoque 
centelhamento; 

• Conjunto para microesfera de vidro, contendo reservatório e semeador, sendo automatizado ou 
por gravidade; 

• Quadro de instrumentos operacionais; 

• Sequenciador automático para espaçamento previamente ajustado; 

• Conjunto de pintura contendo uma ou mais pistolas, devendo ser regulável para manter constantes 
as distâncias entre as pistolas e o pavimento; 

• Pistolas com atuação pneumática que permitam a regulagem da largura das faixas; 

• Pistolas manuais operadas pneumaticamente; 

• Mínimo de 03 (três) bicos espargidores; 

• Possibilidade de execução de faixas de 90cm de largura com pistolas alinhadas, de forma a obter 
a faixa com a largura informada em somente uma passada. 

7.2.15.4. Descrição dos Serviços 

A CONTRATADA realizará a marcação antes da execução do serviço a fim de garantir as medidas e 
locação de projeto. Quaisquer distorções na marcação deverão ser levadas a conhecimento da 
CONTRATANTE para sua aprovação antes da execução do serviço. 

A locação deverá ser realizada com auxílio de equipamentos como teodolito ou estação total com precisão 
2 mm mais 2 ppm sem auxílio de prismas e manuseada por topógrafo com formação e experiência 
comprovada. 

A pré-marcação será orientada por topógrafo fornecido pela CONTRATADA com formação técnica e 
experiência comprovadas. Todo o processo de pré-marcação será acompanhado pela FISCALIZAÇÃO, 
cabendo a ela a conferência do serviço com topógrafo orgânico da INFRAERO, caso julgue necessário. 

A superfície deverá estar limpa e íntegra. É necessária a remoção completa de óleo, pó, graxa, sujeira e 
materiais estranhos, para assegurar a aderência satisfatória. Se necessário a CONTRATADA deverá 
fazer uso de equipamento de lavagem pressurizada. 

Depois de realizados os serviços de limpeza do substrato com ar comprimido ou raspagem, quando 
necessário, a CONTRATADA deverá proceder com a pintura. Sendo necessária antes disso, liberação 
do serviço por parte da FISCALIZAÇÃO. 

A execução dos serviços de pintura deverão atender os seguintes requisitos essenciais: 

• A pintura de sinalização horizontal em pista de pouso e decolagem obrigatoriamente será 
executada com tinta à base de resina acrílica emulsionada em água, obedecendo aos preceitos 
estabelecidos em NBR 13731:2008 Versão Corrigida:2011; 

• Nenhum trabalho de pintura será executado sobre superfícies que não estejam perfeitamente 
limpas, secas e livres de óleo; 
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• O material aplicado, após secagem completa, deverá apresentar plasticidade e elasticidade tais 
que não haja possibilidade de surgimento de fissuras, gretas ou descascamento durante o período 
de garantia; 

• As microesferas drop-on devem ser aplicadas enquanto a tinta ainda estiver fresca; 

• Não será permitida a utilização da tinta denominada termoplástica; 

• Nenhum trabalho de pintura poderá ser executado sob condições de ventos fortes, neblina, 
nevoeiro ou chuva; 

• A pintura concluída deverá apresentar boa aparência, homogeneidade e definição exata dos 
contornos e alinhamentos; 

• Os serviços de reabastecimento e mistura das tintas, limpeza dos bicos, etc., deverão ser feitos 
fora da pista ou do pavimento que está sendo pintado; 

• A sinalização aplicada deve ser protegida, até sua secagem, de todo o tráfego, tanto de aeronaves, 
veículos, como de pedestres. A CONTRATADA será diretamente responsável e deve colocar 
sinais de aviso adequados. 

A amostragem e inspeção para recebimento de tintas de sinalização devem obedecer a NBR 12970. 

A tinta deve ser aplicada de forma a produzir uma película com espessura mínima de 0,6 mm, com bordas 
nítidas, com cor e largura uniformes. O material deve ser aplicado de tal forma a não ser necessária nova 
aplicação para atingir a espessura especificada. 

A tinta deverá ser apropriada para sinalização horizontal sendo das marcas Sherwin Williams, Renner, 
Indutil ou equivalente técnico e vir acompanhada do laudo do fabricante comprovando que suas 
características atendem aos requisitos exigidos pela CONTRATANTE. 

Após abertura do recipiente, a tinta não deve apresentar coágulos, natas, caroços, películas ou separação 
de cor. Não deve apresentar sedimentos ou grumos que não possam ser facilmente dispersos por 
agitação manual. A tinta para aplicação deve apresentar aspecto homogêneo. 

As cores das tintas a serem utilizadas deverão seguir os seguintes padrões: 

• BRANCA: estar de acordo com o código MUNSELL N 9,5; 

• AMARELA: estar de acordo com o código MUNSELL 10YR 7,5/14; 

• VERMELHA: estar de acordo com o código MUNSELL 7,5 R 4/14; 

• AZUL: estar de acordo com o código MUNSELL 5 PB 2/8; 

• PRETA: estar de acordo com o código MUNSELL N 0,5; 

• CINZA: estar de acordo com o código MUNSELL N 5. 

Os valores de retrorrefletividade iniciais das tintas que possuírem microesferas deverão ser maiores ou 
iguais aos seguintes: 

• Para a cor BRANCA: 250 mcd./m².lx 

• Para a cor AMARELA: 150 mcd./m².lx 

A CONTRATANTE verificará os valores de retrorrefletividade com equipamento próprio em vários pontos 
escolhidos pela FISCALIZAÇÃO, cabendo à CONTRATADA refazer o trecho que estiver com o valor 
menor que o mínimo estabelecido acima 
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O serviço de sinalização horizontal deverá ser realizado conforme normativos elencados abaixo: 

NI 22.01/A (MNT) – Especificações dos materiais e requisitos exigidos para pintura de sinalização 
horizontal em pavimentos com movimento de aeronaves; 

NI 11.08 (OPA) pintura de sinalização horizontal nas áreas de movimento de aeronaves para condições 
normais de operação; 

NBR 10855:2009 - Aeroportos - Sinalização horizontal de pistas e pátios; 

NBR 8349:2008 - Inspeção e avaliação de sinalização horizontal em aeroportos; 

NBR 8348:2007 - Execução de sinalização horizontal de pistas e pátios em aeroportos; 

NBR 6.831 – Microesferas de Vidro Retrorrefletivas – Especificação; 

NBR 13731:2008 Versão Corrigida:2011 - Aeroportos - Tinta à base de resina acrílica emulsionada em 
água; 

NBR 12.970 – Amostragem e inspeção visual para recebimento de tintas para sinalização horizontal em 
Aeroportos. 

7.2.15.5. Medição e Pagamento 

O serviço de pintura de sinalização horizontal será medido através da área efetivamente executada, 
determinada em metro quadrado (m2). 

7.2.16. SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS 

7.2.16.1. Objetivo 

A presente especificação aplica-se a serviços de levantamento topográfico em pavimentos dos aeroportos 
conforme o item 1.1 do edital do processo licitatório. O acionamento ocorrerá nas situações onde a 
intervenção realizada nos pavimentos seja de grande porte, bem como na realização dos serviços de 
sinalização horizontal, sendo necessário o apoio da topografia para auxiliar nas atividades. 

7.2.16.2. Equipamentos 

Para a execução das operações topográficas previstas, são indicados, pelo menos, a utilização dos 
seguintes instrumentos: 

• Estação Total; 

• Níveis; 

• Medidores Eletrônicos de Distância (MED); 

• Balizas; 

• Prismas; 

• Miras; 

• Outros instrumentos auxiliares conforme especificação técnica pertinente ao serviço a ser realizado. 
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7.2.16.3. Descrição dos Serviços 

O levantamento topográfico deverá ser referenciado a um sistema de coordenadas planas, de origem 
bem definida, adotando-se as direções NORTE-SUL e LESTE-OESTE verdadeiras.  

A locação dos elementos constituintes do levantamento topográfico e dos elementos projetados será 
definida pela utilização integrada do sistema de coordenadas e referência de níveis adotados, de cotas 
(distâncias) indicadas e de estaqueamento a ser definido. 

Levantamento topográfico planialtimétrico classe IIIPA ou superior (tabela 5 da NBR 13.133), consiste no 
levantamento planimétrico acrescido da determinação altimétrica do relevo do terreno.  

Todos os vértices da área levantada deverão ser materializados. Serão irradiados uma densidade de 
pontos suficientemente para definição da tipologia do terreno, de forma a representar com curvas de nível 
de metro em metro ou em caso de terrenos muito planos poderão, a critério da FISCALIZAÇÂO, 
representar curvas de nível submétricas.  

Para maior precisão dos serviços realizados deverá ser utilizada estação total classe 2 ou superior (tabela 
4 da NBR 13.133) indicadas e de estaqueamento a ser definido. 

7.2.16.4. Medição e Pagamento 

Os serviços de levantamento topográfico serão medidos em m2 (metros quadrados) da área de pavimento 
levantada, conforme registros gerados no estudo (desenhos, cadernetas e memoriais). O pagamento será 
efetuado considerando os preços unitários constantes na planilha orçamentária do contrato, onde os 
preços ofertados deverão compreender todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, 
instrumentos, aparelhagem e mão de obra necessária. 

7.2.17. LIMPEZA FINAL 

7.2.17.1. Objetivo 

A presente especificação fixa as condições para a execução e controle da limpeza final após a conclusão 
dos serviços nos pavimentos, que consiste na remoção de material depositado em área de movimentação 
de aeronaves. 

7.2.17.2. Equipamentos 

• Mini carregadeira de pneus com vassoura. 

7.2.17.3. Descrição dos Serviços 

É de suma importância a rigorosa limpeza dos locais trabalhados. Para tanto, deverão ser utilizados 
equipamentos de limpeza com vassouras mecânicas rotativas para remoção completa de todos os 
resíduos. Todo material deverá ser removido para fora das áreas de pista e pátio em recipientes 
apropriados para esse fim. 

Cuidados especiais deverão ser tomados para evitar que os pavimentos adjacentes, novos ou não, sejam 
danificados, em especial pelo arrancamento de placas do revestimento, marcas de apoio de máquinas e 
arrancamento de agregados pelo giro indevido de veículos sobre o pavimento. 

Os eventuais danos provocados deverão ser corrigidos, seguindo as especificações adequadas de 
materiais e serviços de pavimentação, sem ônus para a CONTRATANTE. 

7.2.17.4. Medição e Pagamento 

A limpeza final das áreas trabalhadas em pistas deve ser medida em metros quadrados (m2), 
considerando a área efetivamente trabalhada. 
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8. DAS CONDIÇÕES GERAIS  

8.1. Cabe à CONTRATADA na execução dos serviços o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, 
máquinas e mão de obra necessários para perfeita, rápida e segura execução dos serviços de forma 
adequada de acordo com as Normas e Especificações citadas pelo presente Termo de Referência. 

8.2. Qualquer alteração nas quantidades estabelecidas, assim como na metodologia executiva dependerá 
de prévia aprovação formal da FISCALIZAÇÃO e demais membros técnicos da CONTRATANTE. 

8.3. A licitante deverá estar ciente das condições do local e dos serviços, prevendo todos os encargos, 
pessoal técnico, equipamentos, ferramentas e sinalizações de segurança. 

8.4. A CONTRATADA responderá por qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados à 
CONTRATANTE ou aos usuários do Aeroporto. 

8.5. Os serviços serão executados com o Aeroporto em pleno funcionamento. Em hipótese alguma 
poderá haver prejuízos ao Aeroporto e a seus usuários, portanto a CONTRATADA deverá prever em 
seu orçamento a hipótese eventual de execução de serviços aos sábados, domingos e feriados. 

8.6. A CONTRATADA deverá, antes do início dos serviços, apresentar um cronograma revisado e uma 
estratégia de execução dos serviços para aprovação pela FISCALIZAÇÃO, para que não ocorra 
prejuízo nas atividades cotidianas do Aeroporto. 

8.7. Antes do início dos serviços a CONTRATADA deverá providenciar o credenciamento de todo o 
pessoal, máquinas e veículos na Gerência de Segurança do Aeroporto e a realização dos cursos de 
AVSEC e SGSO. Os operadores de equipamentos e motoristas deverão possuir o Curso de Direção 
Defensiva aceito pela INFRAERO. Os custos de realização destes cursos correrão por conta da 
CONTRATADA. 

8.8. A INFRAERO nada pagará à CONTRATADA referente a horas de equipamentos e pessoal que por 
algum motivo fiquem parados, à disposição, por motivos operacionais do Aeroporto. 

8.9. Os custos (indiretos) deverão estar embutidos nos serviços constantes da planilha de serviços e 
preços. 

8.10. É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, a reconstituição de quaisquer danos e avarias 
causadas a serviços realizados, motivados pela execução dos serviços em epígrafe, inclusive danos 
de viação e urbanização, devendo, portanto tomar as precauções e cuidados necessários, no sentido 
de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser 
atingidas, pavimentação das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda no que diz 
respeito à segurança dos operários e transeuntes, durante toda a execução de todas as etapas do 
serviço, pois qualquer dano, avaria, trincadura, etc., causados a serviços ali existentes serão de 
inteira e única responsabilidade da CONTRATADA, e que as despesas efetuadas na reconstituição 
de qualquer serviço, correrão por sua conta. 

8.11. Consideram-se incluídos nos preços contratados, todos os materiais, mão de obra, ferramentas, 
equipamentos, despesas com transporte de funcionários e equipamentos (pedágios, combustíveis, 
passagens, etc.), alimentação, estadias e outros necessários ao deslocamento e execução dos 
serviços. 

8.12. No caso de não estarem os trabalhos sendo conduzidos perfeitamente de acordo com os desenhos, 
detalhes, especificações e instruções fornecidas, ou aprovadas pela CONTRATANTE, ou de modo 
geral com os procedimentos técnico-construtivos, poderá a CONTRATANTE, além das sanções 
previstas neste instrumento ou na legislação que rege a matéria, determinar a paralisação total ou 
parcial dos trabalhos defeituosos, bem como refazer os mesmos, que será realizada pela 
CONTRATADA. 
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8.13. Ao término do prazo de execução do serviço, a CONTRATADA deverá desmobilizar suas 
instalações e retirar máquinas e equipamentos, bem como proceder a limpeza da área, no prazo 
máximo de 10 (dez) dias corridos. 

8.14. A FISCALIZAÇÃO fará inspeções periódicas nos serviços e qualquer reclamação ou advertência a 
ser feita à CONTRATADA, preferencialmente, deverá a ela ser transmitida por escrito. 

8.15. A omissão da FISCALIZAÇÃO, em qualquer circunstância, não eximirá a CONTRATADA da total 
responsabilidade pela ordeira e boa execução dos serviços. 

8.16. A direção técnica dos serviços contratados cabe exclusivamente à CONTRATADA, que se obriga a 
obedecer aos procedimentos de trabalho por si elaborados, em comum acordo com a 
FISCALIZAÇÃO, respondendo civil e criminalmente por quaisquer ônus ou imperícias. 

8.17. A CONTRATADA se fará representar nos serviços por um preposto credenciado, que dirigirá os 
trabalhos. 

8.18. A CONTRATADA sob pretexto algum, poderá argumentar desconhecimento do local onde irá 
executar os referidos serviços, devendo a mesma visitar o local antes da apresentação de suas 
propostas. Todas as condições locais deverão ser adequadamente observadas, devendo ainda ser 
pesquisados e levantados todos os elementos, quantitativos, etc. que possam influenciar no 
desenvolvimento dos trabalhos, de modo que não serão atendidas solicitações durante os serviços 
sob o argumento de falta de conhecimento das condições de trabalho ou de dados do projeto. 

8.19. Todo e qualquer serviço mencionado nos documentos que venham a integrar o serviço (plantas, 
detalhes, especificações técnicas, planilhas, etc.), será executado obrigatoriamente sob a 
responsabilidade da CONTRATADA com perfeição e segurança, fornecendo todos os materiais, mão 
de obra e equipamentos necessários. Caberá à mesma verificar e conferir todos os documentos, 
projetos e instruções que lhe forem fornecidos pela CONTRATANTE, comunicando a esta, por 
escrito, qualquer irregularidade, incoerência ou discrepância verificadas que desaconselhem ou 
impeçam a sua execução, não sendo a eventual existência de falha razão para execução incorreta 
de serviços de qualquer natureza, sendo responsável pela existência de todo e qualquer vício, 
irregularidade ou simples defeito de execução, mesmo após o recebimento dos serviços, obrigando-
se a repará-lo de imediato. 

8.20. A FISCALIZAÇÃO poderá fundamentalmente sustar a execução dos serviços, total ou parcialmente, 
em definitivo ou temporariamente, bem como glosar das faturas os valores correspondentes aos 
serviços que não tenham sido executados satisfatoriamente, sem que caiba à CONTRATADA, direito 
a qualquer recurso, reclamação e/ou indenização. 

8.21. Todas as licenças, multas, impostos e selagens serão a cargo da CONTRATADA, bem como as 
referentes a outras despesas financeiras que incidam ou venham a incidir sobre os serviços, inclusive 
taxas de credenciamento, emissão de ART e os próprios custos com adequações em seus veículos 
se necessário (ex. Giroflex, barra zebrada). Fica a cargo da CONTRATADA providenciar junto ao 
CREA as Anotações de Responsabilidade Técnica - ART’s referentes ao objeto do certame e 
especialidades pertinentes, nos termos da Lei n. º 6496/77. 

8.22. Os registros no CREA e no INSS devem ser efetuados pela CONTRATADA antes da execução dos 
serviços pela CONTRATANTE, apresentando esta, cópia das matrículas em ambos os órgãos à 
FISCALIZAÇÃO. 

8.23. A CONTRATADA deverá providenciar toda e qualquer documentação necessária à execução dos 
serviços contratados. 

8.24. Os custos das sinalizações de apoio – considerados indiretos – deverão estar embutidos nos 
serviços constantes da planilha de serviços e preços. 
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8.25. IMPORTANTE: A CONTRATADA deverá delimitar por cones e equipamentos luminosos as áreas 
concedidas para execução dos serviços, necessários à visualização dos pilotos (dia e noite) no 
Aeroporto que permanecerá em funcionamento. Os equipamentos de sinalização deverão ser 
propriedade ou alugados pela CONTRATADA, e deverão ser de acordo com os padrões emitidos 
pela Gerência de Segurança/Operações da INFRAERO. 

9. EQUIVALÊNCIA TÉCNICA 

9.1. Todos os fabricantes e referências citados nesta especificação técnica poderão ser substituídos por 
outros equivalentes, desde que a qualidade do material ou equipamento seja comprovadamente igual 
ou superior às especificadas e que a FISCALIZAÇÃO autorize tal substituição. 

9.2. Definição de Equivalência/Similaridade: 

9.3. Dois materiais apresentam equivalência se desempenham idêntica função construtiva e apresentam 
as mesmas características exigidas na Especificação ou no Procedimento que a eles se refiram. 

9.4. Dois materiais apresentam semelhança se desempenham idêntica função construtiva, mas não 
apresentam as mesmas características exigidas na Especificação ou no Procedimento que a eles se 
refiram. 

9.5. Somente serão aceitos, após avaliação da FISCALIZAÇÃO, materiais em equivalência técnica ao 
especificado no presente processo. 

9.6. Quando qualquer material, não obedecendo às exigências das especificações ou projetos, tiver sido 
entregue no aeroporto ou incorporados aos serviços, ou quando qualquer serviço for considerado de 
qualidade inferior, tais materiais ou serviços devem ser considerados insatisfatórios, devendo ser 
removidos, refeitos e tornados satisfatórios. 

10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. As despesas referentes a todas as ferramentas utilizadas nos serviços objetos deste Caderno 
correrão às expensas da CONTRATADA e devem ser de primeira qualidade competindo à 
CONTRATADA a observância dessa condição. 

10.2. Além de fornecer os equipamentos imprescindíveis para a realização das tarefas, a CONTRATADA 
deverá dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual, tais como: luvas, protetores 
auriculares, capacetes, coletes, etc., conforme preceituado pelas Normas de Medicina e Segurança 
do Trabalho. 

10.3. Considerando a relativa distância entre as áreas de apoio no Aeroporto e as frentes de serviços, a 
CONTRATADA deverá propiciar transporte para seus empregados, por meio de veículo de 
propriedade da empresa CONTRATADA no início e término do turno, bem como no início e término 
do intervalo para as refeições. 

10.4. São de responsabilidade da CONTRATADA a guarda e o transporte de equipamentos, viaturas e 
ferramentas. Em caso de necessidade, a CONTRATANTE destinará área específica para este fim. 

10.5. Obrigações da CONTRATADA: 

• Adquirir e fornecer, por conta própria, toda ferramenta necessária à execução dos serviços 
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contratados; 

• Restringir às áreas designadas pela Administração do Aeroporto toda a carga e estocagem das 
ferramentas, máquinas e equipamentos que serão empregados nos serviços e demais atividades 
relacionadas, bem como os referentes às necessidades de seus empregados; 

• Submeter-se à FISCALIZAÇÃO na execução dos serviços; 

• Manter seus empregados devidamente uniformizados, portando cartão de identificação credenciado 
junto à Gerência de Segurança da CONTRATANTE, conforme normas da Administração do Aeroporto; 

• Assumir responsabilidade legal, administrativa e técnica pela execução dos serviços e qualidade dos 
mesmos; 

• Indenizar à CONTRATANTE e/ou a terceiros de imediato por danos causados por ação ou omissão de 
seus empregados e/ou prepostos; 

• Informar a FISCALIZAÇÃO de imediato qualquer irregularidade observada nas instalações para 
adoção das providências que se fizerem necessárias; 

• Tomar as precauções necessárias para que a execução dos serviços previstos seja feita de maneira 
segura em relação aos empregados e demais usuários do Aeroporto; 

• Confeccionar e usar placas de boa qualidade indicativas de perigo e outras necessárias compatíveis 
com o ambiente público do Aeroporto, de modo que os serviços possam ser efetuados com a maior 
segurança possível. Os modelos e especificações deverão ser previamente aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO; 

• Manter com a FISCALIZAÇÃO contato diário objetivando a orientação e fiel execução dos serviços; 

• Não deixar materiais e ferramentas de trabalho exposto quando não estiverem sendo utilizados, 
retirando-os após o término dos respectivos serviços; 

10.6. Todos os equipamentos e condutores envolvidos nos serviços deverão ser relacionados, e esta 
relação enviada ao setor de Identificação da INFRAERO, antes do início das atividades, para fins de 
autorização e credenciamento. 

10.7. Empregar somente ferramental de boa qualidade e de procedência industrial licenciada, 
responsabilizando-se pelos danos materiais causados às instalações e/ou pessoas pelo uso de 
ferramentas inadequadas. 

10.8. A CONTRATADA será responsável pelo embarque, e desembarque, dos equipamentos 
transportados. 

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

11.1. Colocar à disposição da CONTRATADA toda a legislação, normas, instruções e programas de 
trabalho de sua competência, com o objetivo de facilitar e orientar a execução dos serviços 
contratados; 

11.2. Conceder à CONTRATADA acesso a toda a documentação técnica disponível dos sistemas, 
subsistemas e equipamentos, devendo a CONTRATADA providenciar documentação complementar, 
quando necessário, para a plena execução dos serviços contratados; 

11.3. Permitir à CONTRATADA acesso a todas as áreas, instalações, sistemas, subsistemas e 
equipamentos necessários ao cumprimento das tarefas previstas neste Termo de Referência. 
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12. DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. Pela CONTRATADA: 

12.1.1. A CONTRATADA deverá supervisionar permanentemente os serviços por ela executados, 
objetivando: 

12.1.2. Manter elevado padrão de qualidade nos serviços prestados; 

12.1.3. Observar o cumprimento dos horários de serviços; 

12.1.4. Proceder a eventuais substituições de seus empregados; 

12.1.5. Manter permanente contato com a FISCALIZAÇÃO, para solução de eventuais problemas. 

12.2. Pelo CONTRATANTE: 

12.2.1. A área de manutenção do Aeroporto terá plenos poderes para fiscalizar e acompanhar a 
execução dos serviços, por si ou por intermédio de prepostos devidamente credenciados; 

12.2.2. A FISCALIZAÇÃO poderá fundamentalmente sustar a execução dos serviços, total ou 
parcialmente, em definitivo ou temporariamente, bem como glosar das faturas os valores 
correspondentes aos serviços que não tenham sido executados satisfatoriamente, sem que caiba à 
CONTRATADA, direito a qualquer recurso, reclamação e/ou indenização; 

12.2.3. A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a imediata retirada do local, de qualquer empregado da 
CONTRATADA que embaraçar ou dificultar sua ação fiscalizadora, ou cuja permanência na área, a 
seu exclusivo critério, julgar inconveniente, comprometendo-se a CONTRATADA, desde já, a 
providenciar a substituição do mesmo; 

12.2.4. A ação, omissão, total ou parcial, por parte da FISCALIZAÇÃO, não eximirá a CONTRATADA 
da total responsabilidade pela execução dos serviços; 

12.2.5. A CONTRATADA deverá apresentar todo e qualquer documento que lhe for solicitado, inerente 
aos serviços contratados, bem como, explicações técnico/administrativas julgadas convenientes. 

13. DO ACIONAMENTO, MEDIÇÃO E RECEBIMENTO DOS 
SERVIÇOS  

13.1. Durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, a CONTRATADA será acionada por 
meio de OSI (Ordem de Serviço Inicial), que irá conter os quantitativos a serem executados 
respeitando os mínimos presentes na planilha de quantitativos e preços, sendo está um dos anexos 
do Edital do processo licitatório. 

13.2. Os serviços serão recebidos por meio de Termo de Recebimento emitido pela FISCALIZAÇÃO. 

13.3. Fica reservado o direito da FISCALIZAÇÃO de rejeitar quaisquer serviços executados de forma 
inadequada ou cujo resultado não atenda às exigências técnicas da CONTRATANTE. 
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14. DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento será efetuado, no 12º (décimo segundo) dia útil, contados a partir do recebimento 
da Nota Fiscal, a qual será emitida somente após o Recebimento Definitivo (aceitação dos serviços) 
pela FISCALIZAÇÃO da INFRAERO, respeitando as datas de pagamento nos dias 13, 23 e/ou 27. 

14.2. Todos os custos deverão estar definidos nos preços unitários e totais propostos. 

14.3. O orçamento deverá ser apresentado conforme planilha de orçamento que será referenciado como 
anexo ao Edital. 

15. DAS QUANTIDADES 

15.1. Os quantitativos se encontram na planilha de orçamento, que será referenciada como anexo ao 
Edital. 

15.2. Deverão ser previstos todos os custos incidentes no serviço a ser executado, tais como valor de 
homem-hora, adicional noturno, periculosidade, materiais, equipamentos, serviços de apoio e 
administrativos, instrumentos, ferramentas, EPIs, combustíveis, uniformes, vales transporte, vales 
alimentação, leis e encargos sociais, BDI, e demais impostos e taxas incidentes, de modo que o valor 
unitário de cada item da planilha de serviços represente o seu custo total. Quaisquer outras 
incidências sejam a que título for, que porventura não tenham sido aqui mencionadas, serão 
consideradas diluídas no custo de cada item, de modo que o mesmo represente o valor total dos 
serviços. 

16. DOS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DO SERVIÇO 

16.1. Da divisão de Itens 

Os itens serão divididos conforme Adendo I deste TR. 

17. DA QUALIDADE E GARANTIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS  

17.1. O recebimento dos serviços pela CONTRATANTE não desobrigará a CONTRATADA de sua plena 
responsabilidade com relação a sua implantação, devendo corrigir eventuais falhas que vierem a 
ocorrer após a execução e submetendo-se a todas as penalidades da legislação em vigor. 

17.2. Caso seja observada qualquer falha relacionada aos materiais utilizados e à execução dos 
serviços durante o período de 12 meses de sua garantia, a CONTRATADA deverá corrigi-la com 
prazo de mobilização de 5 dias corridos, após notificação. 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Os serviços objeto desta contratação deverão ser realizados pela CONTRATADA de acordo com 
as condições estabelecidas anteriormente neste Termo de Referência e instruções baixadas pela 
INFRAERO, compreendendo ainda os itens abaixo, porém não se limitando a estes: 
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18.1.1. A CONTRATADA deverá assegurar para que a execução dos serviços seja feita de maneira 
segura em relação aos empregados, usuários do Aeroporto e terceiros, tomando as precauções 
necessárias e recomendações da FISCALIZAÇÃO; 

18.1.2. A CONTRATADA obriga-se a cumprir integralmente o que prescreve a legislação em vigor 
relacionada com segurança, higiene, medicina do trabalho e meio ambiente; 

18.1.3. Permitir ampla e total FISCALIZAÇÃO pelo Setor de Segurança do Trabalho nos locais onde são 
executados os serviços contratados; 

18.1.4. Os serviços não aceitos pela FISCALIZAÇÃO deverão ser refeitos pela CONTRATADA, sem 
ônus para a INFRAERO, quando for constatado o emprego de material inadequado ou execução 
imprópria do serviço à vista das respectivas especificações, diagramas e outras documentações; 

18.1.5. Qualquer determinação da FISCALIZAÇÃO deverá ser prontamente obedecida pela 
CONTRATADA, quer quanto a sua natureza, quer quanto o desenvolvimento dos trabalhos, desde 
que seja compatível com os termos do Edital; 

18.1.6. Cumprir, fielmente, as demais instruções pertinentes aos serviços contratados, baixadas pela 
INFRAERO; 

18.1.7. No caso de inobservância, pela CONTRATADA, das exigências formuladas pela 
FISCALIZAÇÃO, terá esta, também, poderes para aplicar as cominações previstas neste Termo de 
Referência; 

18.1.8. Em caso de falta ou de impedimento ocasional, o preposto representante da CONTRATADA 
deverá ser substituído por outro empregado, com amplos poderes para representá-la; 

18.1.9. A CONTRATADA obriga-se a empregar, na execução dos serviços, materiais novos, de primeira 
mão e qualidade, bem como observar rigorosamente as especificações aprovadas pela 
FISCALIZAÇÃO, obedecendo às normas da INFRAERO, às Normas Técnicas, e na ausência de 
normas específicas da ABNT, às normas internacionais indicadas pela INFRAERO. 
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