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Respostas aos Questionamentos 10 ao 12 
 

Questionamento 10: Segundo o item 16 do ANEXO 01 - PROJETO BÁSICO “O referido 
contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo haver prorrogação, mediante 
expressa autorização do CONTRATANTE”, porém no ANEXO 01 - DOCUMENTO Nº 1 
DO PROJETO BÁSICO – CRONOGRAMA DOS SERVIÇO se estabelece que as 
atividades correspondentes aos trabalhos de cada lote terão um prazo total de execução 
de 4 meses. Entendemos que o prazo de vigência do contrato de 12 meses é devido a 
que as tarefas a serem executadas em cada lote serão executadas sequencialmente, de 
modo que o trabalho nos sítios aeroportuários de um lote começará só depois de 
concluídos os trabalhos nos sítios aeroportuários do lote prévio. Por favor, confirmar se o 
nosso entendimento está correto. 

RESPOSTA: O entendimento não está correto. A vigência do contrato inicia-se logo após 
a sua assinatura e o prazo para a realização dos serviços é de 120 dias corridos contados 
a partir da emissão da ordem de serviço. Registra-se que poderão ser emitidas todas as 
ordens de serviços ao mesmo tempo. É importante esclarecer que prazo para realização 
dos serviços não se confunde com o prazo de vigência do contrato. 

Questionamento 11: Na leitura das Especificações Técnicas referente ao item de 
Prospecção do Subsolo encontramos referências unicamente ao serviço de sondagem a 
trado. No entanto ao ler esse item percebemos a previsão de uma sondagem com 
profundidade de 15m característica da Sondagem a Percussão (SPT). Entendemos que 
na realidade o serviço previsto é de SPT. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA: O entendimento não está correto. Nas especificações é solicitado a 
realização de sondagem à trado para determinação das características físicas do subsolo. 
Lembramos que as condições para paralização da sondagem são as seguintes: 

• Atingir o limite de 15 metros de profundidade; ou 

• Ocorrer desmoronamentos sucessivos da parede do furo; ou 

• O avanço do trado for inferior a 5 cm, em 10 minutos de operação contínua de 
perfuração; ou 

• O terreno for impenetrável a trado, devido à ocorrência de cascalho, matacões ou 
rocha. 

Quando ocorrer impenetrabilidade por trado, novas tentativas serão realizadas, 
deslocando os demais furos a cada 3 metros para qualquer direção. Todas as 
tentativas deverão constar da apresentação final dos resultados. 

Questionamento 12: No caso de ser somente a Sondagem a trado, entendemos que 
esse tipo de ensaio não é suficiente para a caracterização do subsolo. Será fornecido 
algum outro material de ensaio do subsolo à empresa contratada? 

RESPOSTA: Não será fornecido outro material de ensaio do subsolo à empresa 
CONTRATADA. Para a escolha do sitio aeroportuário, objeto da presente licitação, a 



caracterização do subsolo se dará por intermédio da análise de Cartas Geológicas da 
região, confirmadas através das sondagens no limite de 15 metros de profundidade, com 
o propósito de verificar a presença de bolsões de materiais que possam inviabilizar a 
implantação do aeroporto, por exemplo: presença de turfas, solos moles, bolsões de 
argila de baixa resistência, etc. 

Os demais ensaios de geotecnia serão realizados por ocasião da elaboração do 
anteprojeto e do projeto executivo do aeroporto, que será objeto de outra licitação. 

 

 


