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1. FINALIDADE: 

Complemento à formação, capacitação e manutenção do nível técnico, 

dos pilotos policiais do Grupamento de Radiopatrulha Aérea “João Negrão”, 

com a aplicação de dispositivo de treinamento para simulação de voo 

qualificado e aprovado pela ANAC. 

Tendo em vista legislação aeronáutica, as tripulações deverão possuir 

qualificação e nível técnico para a execução de todos os procedimentos e 

manobras de emergência dos helicópteros operados pelo GRPAe, conforme 

segue: 

Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica - RBHA 91 (ou 
outra a que vir substituí-la) 
 
SUBPARTE K – OPERAÇÕES AÉREAS DE SEGURANÇA PÚBLICA 
E/OU DEFESA CIVIL 
 
91.955  AERONAVES AUTORIZADAS 
(a) As operações aéreas de segurança pública e/ou de defesa civil só 
podem ser conduzidas em aeronaves registradas como aeronaves 
civis brasileiras. Consequentemente, exceto como explicitamente 
previsto nesta subparte, tais aeronaves devem atender aos RBHA 
aplicáveis, a saber: 



 
(6) devem ser operadas por tripulações qualificadas pelo DAC 
(atualmente ANAC) que atendam aos requisitos do RBHA 61 quanto 
à habilitação técnica e às normas do RBHA 67 quanto à capacitação 
física; 
 
(7) devem ser operadas de acordo com as normas e procedimentos 
estabelecidos neste regulamento e nos regulamentos sobre tráfego 
aéreo estabelecidos pelo DECEA.” 
 

2. JUSTIFICATIVA: 

 

2.1. Histórico 

O Grupamento de Radiopatrulha Aérea “João Negrão” (GRPAe) é a 

unidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) responsável pelas 

atividades aéreas de segurança pública, no Estado, contando atualmente com 

uma frota de 24 (vinte e quatro) helicópteros (asa rotativas).  

O GRPAe possui 21 helicópteros modelo AS-50 (que realizam a maioria 

das missões aéreas de segurança pública) e 02 helicópteros modelos CBi300 

Schweizer (utilizados na instrução básica). 

Nos últimos quatro anos o GRPAe expandiu suas atividades para o 

interior do Estado, passando de 05(cinco) Bases Operacionais destacadas, 

para 10 (dez) Bases. Essa expansão trouxe benefícios à sociedade, á medida 

que considerando um período de 15 minutos é possível dar apoio com os 

helicópteros a 85% da população do Estado de São Paulo. Com a 

descentralização o Estado garante serviços de maior qualidade à sociedade.  

A criação das bases e as equipes destacadas para operacionalizá-las 

geram preocupação com a segurança de voo e a manutenção do nível de 

qualificação técnica e de proficiência dos pilotos. A missão envolve riscos 

inerentes à atividade de segurança pública e da aviação e os desfechos são 

imprevisíveis. Diante disto faz-se necessário aprimorar a preparação dos 

pilotos policiais através um programa de treinamento onde o piloto possa 

praticar procedimentos em simulador de forma a condicioná-lo a reagir, 

automaticamente, diante de situações críticas (emergências, panes, etc.), que 

porventura possam ocorrer durante o voo operacional. 

Todo treinamento visa preparar o ser humano para ter capacidade e 

proficiência para responder com a maior precisão possível durante o voo e até 



em casos de emergências. Dessa forma, faz-se necessário que ofereça 

formação e treinamento de qualidade aos seus pilotos, mitigando a 

possibilidade de erro humano e contribuindo para a operação segura de suas 

aeronaves. 

Segundo análise do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos - CENIPA, no seu documento Panorama Estatístico da Aviação 

Civil Brasileira para 2000 a 2009, expedido em 2010, os fatores contribuintes 

de maior incidência nos acidentes da aviação civil foram: julgamento, 

supervisão, planejamento, aspectos psicológicos, indisciplina de voo, aplicação 

de comandos, manutenção, pouca experiência de voo e instrução.  

No mesmo documento, foi apresentado o gráfico estatístico que se refere 

ao percentual de incidência de fatores contribuintes nos acidentes envolvendo 

a aviação civil, no período de 2000 a 2009 e 2003 a 2012 no Brasil, como 

segue: 

 

 

Fonte: Panorama Estatístico da Aviação Civil Brasileira para 2000 a 2009, disponível em no site do CENIPA.  

 

 

 



 

Fonte: FCA 58 –  Panorama Estatístico da Aviação Civil em 2012, publicado em 21 de junho de 2013.  

Nota-se que julgamento, supervisão, planejamento e aspecto psicológico 

são fatores que contribuem de maneira expressiva nos acidentes envolvendo 

aeronaves que operam segundo o RBHA 91, onde se enquadra o GRPAe, e 

que estão intimamente ligadas a qualidade das instruções recebidas pelos 

pilotos. 

Observamos também que o panorama não se alterou de 2009 a 2012, 

continuando como principais fatores contribuintes de acidentes os mesmos dos 

anos anteriores. 

No mesmo documento de análise dos acidentes envolvendo operadores 

do RBHA 91, fez-se a seguinte observação em relação aos operadores 

policiais: 

“Após ter contribuído com apenas um acidente no ano de 2008, este tipo de 

operação voltou a experimentar um incremento, atingindo a maior quantidade 

do último decênio. Tendo em vista a variação senoidal do percentual da 

participação de operadores policiais nos acidentes com helicópteros nos 

últimos cinco anos, é possível estabelecer a necessidade de se continuar 

trabalhando na prevenção de acidentes com este tipo de operação. 

As investigações destes acidentes têm apontado como condições latentes, no 

âmbito do órgão regulador de aviação civil, a falta de uma legislação 

específica que oriente e regule essa atividade no tocante à operação, 

treinamento e manutenção. No âmbito das Organizações, o 



estabelecimento de requisitos mínimos para a elevação operacional e 

implementação dos Programas Específicos de prevenção de acidentes 

aeronáuticos (CENIPA...2010,p.37)”. 

Dessa forma, é necessária a participação ativa da direção das 

Organizações Aéreas no campo da prevenção de acidentes aéreos, porém, 

independentemente das observações que a autoridade aeronáutica está 

impondo aos operadores, também é importante considerar os tipos de missões 

atribuídas à Organização, que são todas focadas na Segurança Pública, o que 

requer mais preparação para a formação de Pilotos. 

 

2.2. Necessidade de adequação à legislação em vigor 

Alterações impostas pela RBAC 61 de 22 de junho de 2013 em seu item 

61.215 que trata da revalidação e requalificação da habilitação de tipo 

preveem: 

(a) Para revalidar uma habilitação de tipo, o requerente deve, antes de completar 6 (seis) 

meses desde o final do período de validade estabelecido na seção 61.19 deste 

Regulamento, sem considerar o prazo de tolerância estabelecido na seção 61.33 deste 

Regulamento:  

(1) ter concluído, com aproveitamento, nos últimos 6 (seis) meses, em centro de 

treinamento certificado pela ANAC, curso teórico e prático para a revalidação da 

habilitação referente ao tipo da aeronave requerida; e  

(2) ser aprovado em exame de proficiência realizado em conformidade com o parágrafo 

61.213(a)(3) deste Regulamento.  

(b) Após decorridos 6 (seis) meses, ou mais, desde o final do período de validade 

estabelecido na seção 61.19 deste Regulamento, sem considerar o prazo de tolerância 

estabelecido na seção 61.33 deste Regulamento, o titular de uma habilitação de tipo não 

poderá mais solicitar sua revalidação, devendo, neste caso, ser efetuada uma 

requalificação. A requalificação consiste em uma nova demonstração, por parte do 

candidato, do cumprimento dos requisitos de conhecimentos teóricos, instrução de voo e 

proficiência para concessão da habilitação de tipo pertinente. 

Conforme podemos observar no nº 1 da letra “a”, as revalidações e 

requalificações deverão ser realizadas em Centro de Treinamento certificado 

pela ANAC. Até o fim de 2014 teremos cerca de 100 pilotos para revalidar e 

requalificar suas habilitações anualmente, não sendo previsto que uma Escola 

de Aviação o faça. Sendo assim o setor de instrução aérea do GRPAe deverá 

tomar todas as providências para agregar à Escola de Aviação do GRPAe a 

qualificação de Centro de Treinamento, para fins de continuar a realizar as 



revalidações anuais, necessárias a manutenção das operações aéreas de 

segurança pública. 

Destaque é dado ao assunto, porque o que difere uma ESAV de um 

Centro de Treinamento é que este possui simulador de voo ou contrato com 

empresa que o tenha, daí a necessidade de celebrar contrato dessa natureza, 

a fim de cumprir o que estabelece o RBAC 142, de 30 de maio de 2012 (trata 

da certificação e requisitos de Centros de treinamento). Assim, continuaríamos 

independentes nessa questão de requalificação e revalidação de habilitações, 

do contrário, em breve teremos que contratar um Centro de Treinamento para 

essa finalidade, a cada um dos 100 pilotos que possuímos o que resultaria em 

aumento de custos. 

Diante do exposto, vislumbra-se a necessidade de complementação dos 

treinamentos com a aplicação de simulador, devidamente qualificado junto à 

ANAC, no modelo da aeronave AS-50B2 (Esquilo), utilizada pelo GRPAe, 

tanto na formação como na manutenção de proficiência técnica do piloto. 

 

2.3. Necessidade de manter um processo de formação contínuo, eficiente 

e moderno.  

Podemos observar na tabela abaixo a expectativa de inatividade de 

nossos pilotos nos próximos 10 anos. Verifica-se que 44 Pilotos Policiais, que 

hoje atuam nas operações aéreas de Segurança Pública estarão na reserva.  

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

3 3 1 3 7 2 9 5 5 6  

 

Em razão dessa previsão o GRPAe já se antecipou e estabeleceu uma 

sistemática para seleção de 05 (cinco) pilotos por ano, procurando preservar a 

capacidade operacional da Organização. Porém a seleção não é suficiente, 

devendo ocorrer investimento com a preparação desses futuros pilotos 

policiais, evitando a perda de tempo e estruturando um processo de formação 

eficiente que acompanhe a evolução tecnológica. A aplicação dos simuladores 

de voo vai promover o amadurecimento dos pilotos e capacitando-os mais 

rápido para as operações. 



A projeção acima visa tão somente atender a demanda de pilotos para a 

frota de aeronaves atual. Se considerarmos que nos últimos 10 anos a frota 

operacional aumentou 90%, o aumento da demanda será uma consequência 

natural. Se o crescimento da frota continuar obedecendo aos mesmos 

percentuais, de forma realista nos próximos 10 anos, a formação de novos 

pilotos deverá acompanhar o crescimento na mesma proporção. 

 

2.4. Vantagens do uso de simuladores no treinamento 

Segurança de Voo - Nos anos 70 as companhias aéreas treinavam seus 

pilotos com aeronaves reais praticando circuitos, procedimentos de pouso e 

decolagem e simulações de falhas de sistemas. Em função do elevado número 

de acidentes que ocorriam nesses treinamentos passaram a fazer tais 

treinamentos nos simuladores eliminando de vez esses acidentes. Uma das 

principais vantagens da simulação de voo é a redução dos índices de 

acidentes. 

O decorrer do tempo e o avanço da tecnologia têm feito com que os 

fabricantes incorporem aos simuladores mais recursos e criem ambientes com 

bastante fidelidade, fator que contribui para melhorar a relação ensino / 

aprendizado. 

“O simulador de voo permite que pilotos experimentem uma grande 

variedade de situações de voo. Com isso o piloto terá passado por mais 

situações em um simulador nos últimos seis meses, que a maioria dos pilotos 

experimenta em sua carreira inteira.” (ALLERTON, David. Principles Of Flight 

Simulation, 2009.) 

Fator econômico – O treinamento realizado em simuladores tem custos 

muito inferiores do que o realizado nas aeronaves reais e, por se tratar de 

aeronaves da polícia que executam atividades essenciais do serviço público, é 

importante racionalizar os meios preservando horas de voo para o atendimento 

à população. 

Sustentabilidade – Além da segurança de vôo e economia de recursos, 

realizando treinamentos em simulador evita-se que sejam emitidos na natureza 

resíduos poluentes resultantes da queima de combustível fóssil. Colaboram 

também para a redução de ruídos e de fluídos, decorrentes da operação de 

helicópteros nas grandes cidades. 



Tempo de treinamento – A quantidade de horas de treinamento em 

simulador pode substituir a quantidade de horas de voo em aeronaves reais, 

agregando mais segurança, disponibilizando mais horas de voo para o setor 

operacional. Podemos observar na tabela abaixo a demanda de horas de voo 

na aeronave AS-50 (Esquilo), para instrução e revalidação de habilitação, 

considerando planejamento da Escola de Aviação para os anos de 2014 a 

2016: 

  

Natureza 2014 2015 2016 

Instrução 263 horas 256 horas 261 horas 

Revalidação de 

Habilitação 
106 horas 122 horas 135 horas 

 

A utilização de simulador vai permitir uma redução significativa, acima dos 

60%, nas horas destinadas á instrução, pois, ocorrerá a migração de manobras 

que antes eram realizadas na aeronave real, para o dispositivo de simulação. 

A economia é uma característica marcante quando se fala da aplicação 

do simulador de voo, mas outra vantagem é a possibilidade de submeter o 

piloto a uma gama de condições de voo que dificilmente poderia ser realizado 

em situação real. Como exemplo, a possibilidade de simular variações 

climáticas, direção e velocidade do vento, turbulências, restrição de visibilidade, 

etc. Podem-se repetir vários procedimentos de autorrotação (manobra de 

emergência necessária para situação de parada do motor), cortando-se o 

motor, criando uma condição quase real no treinamento e que dentro de um 

helicóptero não seria adequado, considerando os riscos. 

Várias manobras podem ser objeto de simulação, criando uma 

transferência de treinamento, permitindo que os pilotos experimentem uma 

grande variedade de situações de voo.  

A simulação de voo acelera a experiência, possibilitando uma preparação 

mais técnica do piloto e um amadurecimento mais rápido, criando um ambiente 

mais seguro para as operações aéreas de segurança pública. 

A singularidade do voo policial, de vigilância, missões de busca, 

salvamento, de defesa civil e resgate aeromédico, na maioria das vezes, 

ocorrem dentro de um “envelope de voo” específico com voos a baixa altura e 



em baixa velocidade, em uma condição de gráfico denominada “Curva do 

Homem Morto” e, muitas vezes com a aeronave próxima dos limites 

operacionais, isto somado às tensões e estresses normais de uma ocorrência 

policial. A operação nestas situações faz parte da atividade e pode definir o 

sucesso ou insucesso da missão. Por outro lado é importante que o piloto 

tenha uma boa formação, qualificação técnica e alto nível de proficiência para 

não só identificar qualquer anormalidade, gerenciar o risco e adotar medidas 

corretas ante a situação de emergência e, se for o caso, realizar um pouso com 

segurança. 

Nesse sentido, segue afirmativa extraída do site da ANAC: 

“Simuladores de Voo são dispositivos utilizados para o crédito de horas de treinamento 

em voo para qualificação de tripulantes técnicos. Somente nestes equipamentos é 

possível treinar determinadas situações de pane em voo com grande realismo, sem 

risco à vida dos profissionais. 

O uso de simuladores de voo no treinamento de procedimentos repetitivos proporciona 

economia de combustível e horas de célula de aeronave. Isso influi diretamente no 

custo do treinamento e no impacto ambiental gerado pela queima de combustível, 

reduzindo a “pegada de gás carbônico” da atividade do Sistema de Aviação Civil.”.  

 

Realizando treinamento dos procedimentos de emergência de um 

helicóptero AS-50, verificamos a necessidade de utilizar, pelo menos, 05 horas 

de voo em instrução para cada Piloto do GRPAe, afim de promover a fixação 

do conhecimento e oferecer oportunidade de treinamento no equipamento. Ao 

custo de aproximadamente R$ 4.000,00 por hora de vôo (valores de 2013), 

haveria o consumo de R$ 20.000,00 para treinar cada piloto, adequadamente, 

utilizando o helicóptero. Um programa completo, em simulador de voo, contaria 

com as mesmas 05 horas de instrução a R$ 990,00 por hora de voo, 

somando um valor de R$ 4.950,00, resultando em redução significativa de 

custos e uma maior eficiência. Destacamos também que a aplicação de 

simulador preserva as aeronaves, diminuindo sua utilização em instruções,  

disponibilizando-as para a operação. 

 

 

 



2.5. Vantagens da contratação em relação à aquisição de um simulador de 

voo para treinamento de pilotos do GRPAe que exercem a função de 

Comandante de Aeronave 

Atento com a boa formação, treinamento e a manutenção do grau de 

proficiência e operacionalidade de nossas tripulações concluímos que a 

contratação de empresa/escola/centro de treinamento que possua simuladores 

de voo para o nosso propósito, se apresenta mais adequado do que a 

aquisição de um simulador. 

Importante destacar que o GRPAe opera modelos de helicópteros 

diferentes e para adquirir simuladores que atendam as necessidades da 

administração, o Estado teria que gastar recursos equivalentes ao valor de uma 

aeronave real de forma que tal equipamento tenha as mesmas características 

das aeronaves que utilizamos.  

Conforme pesquisa, as empresas fabricantes produzem simuladores de 

voo acompanhando as aeronaves representadas e mesmo as aeronaves mais 

voadas vão sofrendo retrofits (modernização) com o decorrer do tempo. 

Trabalhando com a hipótese de aquisição de um simulador do AS-50 B2 

além da possibilidade deste se tornar obsoleto com o decorrer do tempo caso o 

fabricante não tenha política de modernização, o simulador em si não constitui 

uma condição que garanta o atendimento pleno das necessidades da Unidade, 

pois é necessário contratar serviços de manutenção, atualização de softwares 

e de técnicos, etc.  

Destacamos que adquirindo um dispositivo de simulação de voo, haverá a 

necessidade de buscar a homologação do referido equipamento junto a ANAC 

(Agência Nacional de Aviação Civil), criar e aprovar um programa de 

treinamento, conforme legislação aeronáutica em vigor. O espaço físico 

preparado nos hangares, necessário para instalação do simulador e estrutura 

elétrica compatível, também merecem consideração no assunto. 

A contratação do serviço através de empresa, escola ou centro de 

treinamento se apresenta como uma opção mais econômica e eficiente para o 

GRPAe, permitindo a utilização de estrutura e tecnologia da empresa 

contratada. Sendo a Contratada, especializada no assunto, manterá seu 

equipamento em constante processo e aperfeiçoamento, de forma a continuar 

atualizada no mercado, que se encontra em expansão.  



Até o fim de 2013 não tínhamos no Brasil um simulador de nível FTD 7 do 

modelo AS-50 Esquilo, estando tal equipamento nos EUA, o que tornava quase 

impossível, considerando tempo e custo, direcionar cerca de 100 pilotos por 

ano para aquele país, a fim de realizar tal treinamento. Em janeiro de 2014 foi 

disponibilizado pela Empresa CAE South América Flight Training do Brasil o 

referido simulador e encontra-se na Cidade de São Paulo no Bairro do 

Sacomã, facilitando a gestão no sentido de possibilitar o treinamento dos 

nossos Comandantes de Aeronave. 

Estabelecendo-se um contrato, teremos mais dinamismo na questão da 

formação e treinamento de pilotos, pois, verificando que o equipamento 

contratado não atende mais ao propósito inicial, devido a estar obsoleto ou 

deficiente operacionalmente, pode-se buscar no mercado algo mais moderno 

ou simplesmente cancelar o contrato. 

Investimentos em manutenção, contratação de profissionais técnicos, 

gastos para processos de homologação junto ao Órgão Regulador (ANAC), 

não seriam preocupação da Organização (GRPAe), ficando a cargo da 

Contratada. 

 

3. OBJETO: 

Contratação de Empresa CAE South América Flight Training do Brasil 

certificada pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC para treinamento 

em dispositivo de simulação de voo de helicóptero, do tipo Flight Training 

Device - FTD 7 no modelo Esquilo AS-50 B2 (qualificado pela ANAC), para 

pilotos do Grupamento de Radiopatrulha Aérea “João Negrão”, da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo, com a finalidade de executar treinamento de 

procedimentos de emergência. 

O simulador deve contar com comandos duplos de forma que o instrutor, 

posicionado no banco do Copiloto, possa demonstrar a manobra, acompanhar 

o aluno e, se necessário intervir e fazer correções na fase de execução, 

conforme programa de treinamento. 

 

 

 

 



 

4. MOTIVAÇÃO DA ESCOLHA DO EQUIPAMENTO 

Cumprem-nos destacar que o Grupamento Aéreo “João Negrão” realizou 

nos anos de 2011, 2012 e 2013, 88% de seus voos de helicóptero em 

condições operacionais, ou seja, voos que exigem maior atenção do piloto, pois 

a aeronave encontra-se em condições mais próximas do seu limite operacional.  

Busca-se então, condicionamento através de treinamento de 

procedimentos de emergência, fazendo com que o piloto receba 

constantemente a atenção necessária para a manutenção de sua proficiência, 

de forma a identificar rapidamente a natureza de uma pane e realizar o 

julgamento correto na situação crítica, frente aos poucos segundos que terá 

para a tomada de decisão.  

É válido salientar que a escolha do simulador é fator primordial e 

extremamente relevante haja vista a diferenciação em diversas categorias que 

a ANAC elenca como qualificação de dispositivos a fim de pontuar a 

característica do equipamento conforme o grau de desempenho e o nível 

requerido de realismo para realização de todos os procedimentos normais e de 

emergência. Atualmente, no Brasil, o FTD 7 é o mais avançado que se tem, 

disponível no mercado, para o modelo AS-50 B2 (Esquilo), tendo sido 

homologado em 27 de janeiro de 2014, pela Agência Nacional de Aviação Civil.  

O simulador deve possuir a mesma plataforma de comandos, painel e 

procedimentos (normais e de emergência), semelhantes à aeronave já utilizada 

pelo GRPAe em todo o processo de formação e qualificação dos pilotos 

policiais que exercem a função de Comandantes de Aeronave, bem como 

permitir um programa de treinamento de simulação de emergências nos 

moldes do que já é aplicado nas instruções do GRPAe, contribuindo para o 

aperfeiçoamento profissional dos Pilotos Policiais da Polícia Militar do Estado 

de São Paulo. 

 

5. DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

A contratação deverá ser feita pelo preço global por item, referente ao 

total das horas de voo necessárias para a realização das instruções, sendo 

realizado o treinamento em período contínuo a seguir: 

 



ITEM  – 525 HORAS DE VOO/ANO EM DISPOSITIVO DE SIMULAÇÃO FTD 

7 DO MODELO AS-50 B2 (ESQUILO), DISTRIBUÍDOS DA SEGUINTE 

FORMA: 

 

 

Treinamento de Manobras Básicas e de Emergência para o Piloto 

Policial do GRPAe: 

Tipo: no simulador FTD 7 do modelo AS-50 B2; 

Quantidade de pilotos na função de Comandantes de Aeronave: 

105 (cento e cinco); 

Horas de instrução para cada piloto: 05 (cinco) horas, sendo em 

simulador de aeronave tipo AS-50 B2 (ESQUILO) – conforme tabela 

de distribuição de aulas (Anexo I).  

TOTAL: 525 horas/ano 

 

 

Assim serão necessárias 525 horas de instrução em simulador 

totalizando o valor de R$ 519.750,00, conforme proposta da Empresa CAE 

(em anexo). 

 

6. REQUISITOS GERAIS PARA CUMPRIMENTO DO OBJETO: 

Para a contratação da Empresa em cada item deverão atender aos 

requisitos abaixo: 

6.1. A Empresa contratada deverá estar sediada no município de São 

Paulo, diminuindo assim custos indiretos com diárias, transporte, pernoite, 

alimentação além de perda do tempo com grandes períodos de deslocamento. 

6.2. A Empresa contratada deverá possuir dispositivo de simulação de 

voo do modelo AS-50 B2 (Esquilo) qualificado pela ANAC (Agência Nacional de 

Aviação Civil) como FTD 7. 

6.3. As instruções práticas de voo simulado, deverão ser realizadas em 

modelo que simulem as aeronave AS-50 B2 (Esquilo), dando continuidade ao 

processo de formação que já é realizado pela Escola de Aviação do GRPAe, 

permitindo a adaptação rápida do Piloto às instruções. 



6.4. A Contratada deverá possuir, no mínimo, disponibilidade de um 

simulador do modelo exigido, qualificado pela ANAC, que possa ser utilizado 

para instrução a que trata este Edital, devendo comprovar a propriedade ou 

autorização através de documentação no dia em que deverão ser 

apresentados pelos participantes do certame os documentos previstos em 

legislação própria.  

6.5. A contratada fica obrigada a realizar toda a instrução licitada 

conforme cronograma da contratante (anexo I), iniciando após a assinatura 

do contrato.  

6.6. O dispositivo de simulação deverá simular as manobras descritas no 

anexo II, de forma a permitir o treinamento necessário para os objetivos de 

padronização e operacionais do GRPAe. 

6.7. Os dispositivos devem contar com comandos duplos de forma que 

o instrutor possa demonstrar a manobra, acompanhar o aluno e, se necessário 

intervir e fazer correções na fase de execução, conforme programa de 

treinamento. 

6.8. O pagamento das taxas e emolumentos ficará a cargo da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo, através do Grupamento de Radiopatrulha 

Aérea. 

 

7. BENEFICIADOS: 

Serão beneficiados todos os Pilotos Policiais que exercem a função de 

Comandante de Aeronave, que receberão a instrução contratada. Também a 

Organização passará a contar com pilotos melhor qualificados, aumentando a 

segurança das operações aéreas de segurança pública. 

 

8. CONDIÇÕES MÍNIMAS DO CONTRATO: 

Das obrigações da Contratada: 

8.1. Os serviços deverão ser efetuados de acordo com as normas e 

padrões da ANAC, bem como de toda legislação aplicável.  

8.2. Todos os materiais didáticos necessários para a execução dos 

serviços de instrução deverão ser fornecidos aos alunos pela empresa 

contratada;  



8.3. Todos os arquivos eletrônicos, decorrentes das instruções deverão 

ser disponibilizados ao GRPAe ao final de sua realização;  

8.4. Submeter à fiscalização do GRPAe, quando solicitado, os serviços 

executados;  

8.5. Comunicar ao GRPAe qualquer anormalidade de caráter urgente e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários, bem como atender de 

imediato as reclamações;  

8.6. Manter, durante toda a execução do Contrato e em compatibilidade 

com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas inicialmente; 

8.7. Abster-se de praticar ou propiciar a veiculação de publicidade acerca 

dos serviços especialmente contratados, salvo com prévia e expressa 

autorização da Polícia Militar do Estado de São Paulo;  

8.8. Responder por todos os ônus referentes aos serviços contratados, 

tais como fretes, encargos, impostos, seguros e todos os demais; 

8.9. Responder por todos os encargos previdenciários e obrigações 

sociais previstas na legislação previdenciária e trabalhista em vigor, obrigando-

se a saldá-los, na época própria, vez que seus empregados não manterão 

qualquer vínculo com a Administração Pública;  

8.10. Responder, em relação aos seus empregados, por todas as 

despesas decorrentes da execução dos serviços constantes do objeto, tais 

como: salários, seguros de acidentes, taxas, impostos, contribuições, 

indenizações, vantagens e outras que porventura venham a ser criadas e 

exigidas pelo Estado; 

8.11. Responder por qualquer prejuízo ou danos causados diretamente à 

Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 

contrato, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis, 

assumindo todo o ônus decorrente; 

8.12. Executar os serviços contratados de acordo com as especificações 

constantes deste instrumento e da proposta apresentada; 

8.13. Garantir da qualidade dos serviços sob sua responsabilidade, sem 

quaisquer ônus para a PMESP; 



8.14. A reposição do serviço à PMESP deverá ter a mesma qualidade da 

sua realização original, feito em até 15 dias após a comunicação da 

inconsistência pela PMESP à empresa; 

8.15. Refazer os serviços considerados inadequados, a luz da 

regulamentação da ANAC. 

8.16. Os pilotos designados pela Escola de Aviação do GRPAe, para 

aplicar o treinamento de procedimentos de emergência deverão receber a 

instrução necessária, sobre como operar o dispositivo de simulação, ficando a 

cargo da contratada as despesas decorrentes, através de seus técnicos. 

8.17. Emitir relatório diário e individual para cada piloto e de cada aula 

aplicada, devendo fazer constar, datas, horários, as manobras realizadas e 

nível de aproveitamento identificado. O referido relatório deverá ser 

disponibilizado de forma impressa e digital, devendo ser encaminhado para a 

Escola de Aviação do GRPAe, que fará o devido controle. 

 

Das obrigações da Contratante: 

8.18. Fornecer, por escrito, as informações necessárias para o 

desenvolvimento dos serviços contratados; 

8.19. Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao serviço, 

que venham a ser solicitadas pela empresa contratada, de forma que a 

contratada possa desempenhar seus serviços dentro das condições do 

contrato celebrado;  

8.20. Designar servidor para acompanhar e fiscalizar a execução do 

contrato, anotando em registro próprio todas as ocorrências, determinando o 

que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados,  

8.21. Não permitir a execução de serviços em desacordo com o 

estipulado contratualmente; 

8.22. Efetuar o pagamento nas condições e prazos pactuados; 

 

9. DA EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO: 

9.1. A CONTRATADA deverá executar fielmente o elencado nos termos 

dos artigos 66 a 72 da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883, de 

08/06/94, c.c. art. 63 a 67 da Lei Estadual 6.544/89. 

9.2. A rotina para a realização do objeto deste contrato será a seguinte: 



9.2.1. A Empresa contratada deverá disponibilizar simuladores, pessoal e 

outros materiais que julgar necessário para as instruções de forma que a última 

hora de voo adquirida seja realizada dentro do cronograma proposto, a partir 

da assinatura do contrato. 

9.2.2. O GRPAe fornecerá os nomes dos pilotos e os disponibilizará para 

as instruções. 

9.2.3. O recebimento do objeto contratado ocorrerá após a realização da 

última hora de instrução prática adquirida. 

 

10. DA VIGÊNCIA: 

Os cursos, objeto do Contrato, deverão ser executados conforme 

cronograma proposto, nos anexos desse projeto, iniciando após a assinatura 

do Contrato. 

 

11. DO PAGAMENTO: 

O pagamento será efetuado à empresa contratada, de forma mensal, e 

relativa às horas de instrução utilizadas no mês anterior devidamente 

comprovado através de Relatório de Voo diário, respectivos comprovantes da 

Contratada, encaminhados a Contratante, sendo fixado o prazo de pagamento 

de 30 (trinta) dias contados a partir da data de apresentação das Notas 

Fiscais/Faturas discriminativas com base no Relatório de Voo Mensal, 

devidamente recebidas pelo Gestor do Contrato, que será designado pelo 

comandante do GRPAe, podendo o contratante descontar eventuais multas 

que tenham sido impostas à contratada, conforme legislação vigente. 

 

12. DAS PENALIDADES: 

12.1. Em caso de inexecução do contrato, no todo ou em parte, por 

motivos plenamente justificados pela contratada, tais como quebra de aeronave 

ou qualquer de seus componentes que venham a prejudicar o treinamento, 

greve de funcionários da empresa, entre outros, a CONTRATADA deverá 

apresentar nova data de treinamento, a ser realizado num prazo de até 15 

(quinze) dias corridos, a contar da data anteriormente prevista. 

12.2. O descumprimento total ou parcial das condições estabelecidas 

neste instrumento poderá acarretar a rescisão contratual, nos termos dos 



artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se as penalidades estabelecidas 

nos artigos 86 a 88 da Lei nº 8.666/93.  

12.3. A multa moratória, prevista no artigo 86 da Lei nº 8.666/93, será 

calculada pelo percentual de 1 % do valor da hora de voo por dia de atraso.  

 

13. DO JULGAMENTO: 

Preenchidos todos os requisitos necessários o critério de julgamento será 

o de " PREÇO GLOBAL POR ITEM”. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 

A fiscalização ficará a cargo da Escola de Aviação. 

O Comando do GRPAe decidirá os casos não previstos neste projeto 

básico. 

                                              São Paulo, 13 de maio de 2014. 

 

   MARCUS VINÍCIUS BARACHO DE SOUSA 
    Cap PM – 930.320 – A - ESAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Nós, Policiais Militares, sob a proteção de Deus, estamos compromissados com a Defesa da Vida, da Integridade Física e da Dignidade da Pessoa Humana.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO I  

 

CRONOGRAMA DE INSTRUÇÃO PARA TREINAMENTO DE MANOBRAS 

BÁSICAS E DE EMERGÊNCIA AOS COMANDANTES DE AERONAVE DO 

GRPAE 

(05 HORAS PARA CADA PILOTO NO AS-50 B2 ESQUILO) 

 

OBS: Demonstrada a quantidade de horas de instrução de emergência 

em simulador de AS-50 (Esquilo), distribuídas pelos meses do ano.   

(525 horas/ano). 

 

 

 

 

 

 

Ano/Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

2014      75 75 75 75 75 75 75 525 

2015 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 30 525 

2016 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 30 525 

2017 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 30 525 

2018 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 30 525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 

 

MANOBRAS E PROCEDIMENTOS A SEREM REALIZADOS EM 

DISPOSITIVO DE SIMULAÇÃO PARA O MODELO AS-50 B2 (ESQUILO) 

 

 Treinamento de fonia, 

  Gerar mudanças de tempo (dia / noite) 

  Reproduzir o voo ou partes específicas 

  Variações climáticas: visibilidade, chuva, vento, turbulência. 

  Panes de instrumentos (todos), 

  Aproximação em heliponto elevado diurno/noturno; 

    Permitir treinamento de acionamento e corte de motor, com 
aplicação de botões e manetes nos moldes do modelo AS-50 B2. 

 

 
EMERGÊNCIAS  
 
OBS: Para o treinamento de emergências o dispositivo de simulação 

deverá permitir a realização mecânica dos procedimentos, quanto ao uso 
de manetes, botões, comandos, sendo necessário que os instrumentos, 
luzes, toque de buzina e indicadores reajam de acordo com a pane que 
está sendo aplicada, desenvolvendo a percepção do piloto em 
treinamento para a identificação da pane e permitindo que possa atuar no 
sentido de solucionar o problema apresentado, com a aplicação do 
procedimento definido no manual do fabricante.  
 

1. Permitir os procedimentos de autorrotação direta, 90 graus, 180 
graus e 360 graus; 
 

2. Simular as panes de motor e seus sintomas (guinadas, indicações 
de luzes de painel e instrumentos); 
 

 
3. Simular todas as panes de governador, seus sintomas (guinadas, 

indicações); 
 

4.  Simular as panes de fogo no motor durante a partida e em voo com 
os sintomas e acendimento de luz de fogo; 
 
 

5. Simular todas as panes do rotor traseiro 
 

6. Simular as panes nos indicadores de Torque, NG, T4, NR, NTL 
 
 

7. Simular as panes no sistema do motor (pressão do óleo do motor 
baixa); 



 
8. Simular as panes no sistema hidráulico; 

 
 

9. Simular as panes no sistema de combustível (com acendimento de 
luz P.comb e/ ou F.comb); 
 

10.  Simular as panes no sistema elétrico; 
 

11. Treinamento dos procedimentos para o acendimento de todas as 
luzes do painel: HID, GER, PCTP, TCTP, BAT, BUZINA, FCOMB, 
COMB, TBAT, PORTAS, LIM GTM, FOGO, PITOT, LIM CTT, LIM CTP, 
PGTM, PCOMB. 
 

 


