
 
(BRAZILIAN CIVIL AVIATION AUTHORITY)

ESPECIFICAÇÕES OPERATIVAS DA ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO

(MAINTENANCE ORGANIZATION OPERATIONS SPECIFICATIONS)
 

COM Nº6512-01/ANAC (MAINTENANCE ORGANIZATION CERTIFICATE No.6512-01/ANAC)
 

CNPJ:17.162.579/0023-05 
 

LIDER TÁXI AÉREO- AIR BRASIL S/A- BELO HORIZONTE

Rua Boaventura, Nº 2312- Jaraguá

Belo Horizonte/MG - CEP 31270-310

 

AERONAVES (AIRCRAFT)

BELL HELICOPTER TEXTRON CANADA – Modelos (Models): 505 (limitado até
inspeções de 500 h / 4 anos, inclusive)(Limited to inspections of 500 h/4 Years, included);

EMBRAER - Modelos (Models): EMB-500 Limitado até inspeções de 120 M / 3000 H,
inclusive (Limited up to 120 M / 3000 H inspections, included), EMB-505 Limitado até
inspeções de 120 M / 3000 H, inclusive (Limited up to 120 M / 3000 H inspections,
included);

EUROCOPTER FRANCE – Modelos (Models): AS-350B/BA/B2/B3;

HAWKER BEECHCRAFT CORPORATION – Modelos (Models): 65-A90; B90;
C90/A/GT/GTi; E90; F90; 200/C/CT/T; B200/C/CT/T/GT/CGT; 300; B300/C; 400/A; Hawker
800; Hawker 800XP; Hawker 850XP; BAe. 125 Series 800 A/B; PREMIER I/IA,
manutenção de linha (Line maintenance);

HELICÓPTEROS DO BRASIL S/A - HELIBRAS – Modelo (Models): HB-350B;

LEARJET CORPORATION – Modelos (Models): 31/A, 35/A, 36/A, 45, 55/B/C.

ISRAEL AIRCRAFT INDUSTRIES LTD – Modelos (Models): GULFSTREAM 200 Limitado
até inspeções 4A/4C, inclusive (Limited to 4A/4C inspections, inclusive).

 

MOTORES (ENGINES)
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HONEYWELL INTERNACIONAL INC – Modelos (Models): TFE731-
2/3/3A/3AR/3B/3BR/3C/3CR/4/4R/5/5R/5A/5AR/5B/5BR (limitado às inspeções até MPI,
inclusive serviços no FAN e GEARBOX / Limited to MPI inspection, services on FAN and
GEARBOX inclusive); TFE-20R-1B, TFE731-20AR-1B, TFE731-20BR-1B (limitados até o
nível de serviços de manutenção de linha / Limited to line maintenance level);

PRATT & WHITNEY – Modelos (Models): PT6A-6/20/21/27/28/41/42/52/60/135/135A
(limitados até a Inspeção da HSI) (limited to HSI inspection); JT15D-4-5-5R (limitados até a
inspeção MINOR) (limited to MINOR inspection); PW617F-E / PW617F1-E (Limitados até
inspeções 600 h/12 meses, inclusive /Limited to inspections of 600 h/12 months, included),
PW535E (Limitados até inspeções 1800 h/36 meses, inclusive / Limited to inspections of
1800 h/36 months, included)

TURBOMECA – Modelos (Models): ARRIEL 1B, 1D, 1D-1, 2B e 2B1 - (Limitados a
inspeções do programa de manutenção do fabricante do motor até 3000h, inclusive,
substituição de motor, componentes e acessórios / Limited to inspections of the engine
manufactures’s maintenance program up to 3000H, included, replacement of engine,
components and accessories).

 

HÉLICES (PROPELLER)

HARTZELL PROPELLER INC – Modelos (Models): HC-B3TN-2( ), HC-B3TN-3( ), HC-
B4TN-3(), HC-E4N-3( )( ), HC-D4N-3( ), HC-B4MP-3( ) (OVERHAUL);

HARTZELL PROPELLER INC – Modelos (Models): HC-B4( )( )-3( ) / -5( ), HC-B3( )( )-2( )/-
3()/-5( ). HC-(D,E)4( )-2( )/-3( )/-5( ) (limitado às inspeções periódicas contida nos manuais
139 e 149, em sua última revisão, das aeronaves do adendo) (limited to periodic inspection
as per manuals 139 and 149 and later revisions).

 

RÁDIO-COMUNICAÇÃO/NAVEGAÇÃO (RADIO COMMUNICATION/NAVIGATION)

Conforme a Lista de Capacidade aceita pela ANAC. (In accordance with the Capability
List, as accepted by ANAC.)Conforme a Lista de Capacidade em vigor, e de acordo com
procedimento de auto inclusão previsto na seção 11, Parte II do MOM em vigor e aceito
pela ANAC. (From the Capability List , as amended, in accordance with procedures
described in MOM Section 11, Part II , accepted by ANAC)

 

INSTRUMENTOS (INSTRUMENTS)

Conforme a Lista de Capacidade aceita pela ANAC. (In accordance with the Capability
List, as accepted by ANAC.)Conforme a Lista de Capacidade em vigor, e de acordo com
procedimento de auto inclusão previsto na seção 11, Parte II do MOM em vigor e aceito
pela ANAC. (From the Capability List , as amended, in accordance with procedures
described in MOM Section 11, Part II , accepted by ANAC)
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ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)

Conforme a Lista de Capacidade aceita pela ANAC. (In accordance with the Capability
List, as accepted by ANAC.)Conforme a Lista de Capacidade em vigor, e de acordo com
procedimento de auto inclusão previsto na seção 11, Parte II do MOM em vigor e aceito
pela ANAC. (From the Capability List , as amended, in accordance with procedures
described in MOM Section 11, Part II , accepted by ANAC)

 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (SPECIALIZED SERVICE)

Ensaios Não Destrutivos: (Non Destructive Inspections):

Correntes Parasitas de acordo com os procedimentos específicos constantes nas instruções de
aeronavegabilidade continuada dos componentes ensaiados e de acordo com as Normas MIL-
HDBK-728/2 conforme revisada. (Eddy Current inspections in accordance with above aircraft /
engine maintenance manuals and MIL-HDBK-728/2 (As Revised));

Inspeções por Líquido Penetrante de acordo com os procedimentos específicos constantes nas
instruções de aeronavegabilidade continuada dos componentes ensaiados e de acordo com a Norma
ASTM-E-1417 conforme revisada. (Liquid Penetrant testing according to specific procedures
obtained from continuous airworthiness instructions of components and tested according to ASTM
E-1417 standard (as revised));

Partículas Magnéticas de acordo com os procedimentos específicos constantes nas instruções de
aeronavegabilidade continuada dos componentes ensaiados e de acordo com a Norma ASTM- E-
1444 conforme revisada. (Magnetic Particle inspections in accordance with above aircraft / engine
maintenance manuals and ASTM-E-1444 (As Revised)); procedures obtained from continuous
airworthiness instructions of components and tested according to ASTM-E-1742 standard (as
revised))

O pessoal requerido para a execução dos ensaios não destrutivos deve atender aos requisitos de
qualificação e certificação contidos na legislação em vigor . (Non-destructive testing personnel must
meet the qualification and certification requirements according to current legislation; or for foreign
organizations: NAS 410, ASNT-TC-1A and/or ATA105 (As Revised)).

Pesagem e balanceamento limitado a 25.000 lbs. (Weight & Balance limited to 25.000
lbs.);

Serviços em interiores de aeronaves. (Aircraft interior services).

Inspeção, teste e reparo de coletes salva-vidas conforme a Lista de Capacidade aceita
pela ANAC. (Inspection, testing and repair of lifejackets in accordance with the Capability
List, as accepted by ANAC).

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A empresa está autorizada a utilizar sistema informatizado abaixo para registro e guarda
de informações, conforme a Resolução 458 da ANAC, de 20/12/2017.

Sistema Informatizado: HELIX.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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DATA DA EMISSÃO: Rio de Janeiro, 20 de março de 2020. (Issuance Date: Rio de Janeiro, March,
20th, 2020).

 

ROBOSN RIBEIRO DA SILVA
Gerente Técnico de Aeronavegabilidade Substituto (GTAR- RJ )

(Deputy Airworthiness Manager)

Documento assinado eletronicamente por Robson Ribeiro da Silva, Especialista em
Regulação de Aviação Civil, em 23/03/2020, às 12:04, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 4165152 e o
código CRC 2857DE85.

Referência: Processo nº 00066.008402/2020-40 SEI nº 4165152
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