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OBJETIVO 

Este documento integra o TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO 
DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DOS 
PROJETOS DE ENGENHARIA, NAS ETAPAS DE ESTUDO PRELIMINAR e 
PROJETO EXECUTIVO - PE, dotado do conjunto de elementos necessários e 
suficientes que possibilitem a avaliação do escopo, do custo, a definição dos 
métodos e dos prazos de execução, que permitam selecionar a proposta mais 
vantajosa para a administração, em atendimento ao principio constitucional da 
isonomia, para a implementação do sistema GEST (Gestor de Estacionamento) 
automatizado no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre/RS, objeto de 
licitação pública pautada na lei 8.666/93 e na orientação da PRAI Nº 03/2006 de 
12/07/2006.  

Para implementar este empreendimento da forma mais efetiva possível, a 
INFRAERO deseja incluir, no escopo deste PE, apenas os fornecimentos e serviços 
de livre concorrência no mercado e que a INFRAERO não pode executar ou não 
possui conhecimento técnico específico. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESPECÍFICAS – ESTUDO PRELIMINAR 

Apresentamos, por disciplina, o conteúdo de todos os documentos que deverão ser 
elaborados pela CONTRATADA, assim como suas formas de execução e medição. 

1. PLANO DE DOCUMENTAÇÃO GERAL DAS ETAPAS DE ESTUDO 
PRELIMINAR– EP E PROJETO EXECUTIVO – PE 

1.1.  Plano de Documentação 

Após a emissão da Ordem de Serviço, a CONTRATADA deverá apresentar, para 
análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO, o Plano de Documentação da etapa de 
projeto e ou de orçamento, relacionando os documentos pelo título e código de 
identificação (no caso das pranchas de desenhos, com indicação de escala e 
formato). 

Ao longo da execução de cada etapa de trabalho, o Plano de Documentação deverá 
ser revisto e atualizado, por iniciativa da CONTRATADA ou solicitação da 
FISCALIZAÇÃO, de forma a embasar o correto cálculo das medições.  

No final de cada etapa a listagem deverá ser ajustada e reapresentada como Lista 
de Documentos indicando a documentação produzida.  

As alterações no Plano de Documentação, após ter sido aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO, não implicarão em alterações no valor global contratado. 

2. CADASTRAMENTO GERAL 

Conjunto de documentos, que contenham as informações necessárias das 
edificações/instalações existentes do local que abrange o escopo da obra de 
implantação do Sistema Gestor de Estacionamento - GEST e todas as construções 
complementares, tais como salas técnicas, guaritas, Subestações, Sistema Viário e 
demais edificações, conforme área demarcada na documentação fornecida pela 
INFRAERO, em maior detalhamento e levantadas em campo, que sejam 
imprescindíveis para o atendimento ao desenvolvimento e às especificações dos 
projetos contratados.  

Os Serviços de Cadastramento deverão incluir as ligações com as Concessionárias 
e/ou com outras edificações do Sítio Aeroportuário que se fizerem necessárias.  

A INFRAERO fornecerá à CONTRATADA os projetos disponíveis das obras 
existentes. É de inteira responsabilidade da PROJETISTA a verificação e análise de 
toda a documentação disponibilizada pela INFRAERO, bem como a realização de 
todo o Levantamento Cadastral Complementar, necessário, para o perfeito 
desenvolvimento de todo o objeto do contrato, aliando perfeitamente a melhor 
técnica, economia e utilizando recursos ambientalmente corretos.  
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A eventual falta de dados deve ser suprida pela PROJETISTA com Levantamento 
Cadastral feito na área de implantação do GEST ou junto a Concessionários. 

Forma de Apresentação dos Produtos 

• As pranchas de desenhos novas deverão ser apresentadas em formato A0 ou 
A1, em escala coerente com o tipo de desenho e também em arquivo digital. 

• Pranchas de desenhos fornecidas pela INFRAERO e devidamente revisadas ou 
com pequenas atualizações à caneta serão entregues em papel, com o carimbo 
de “conferido” da CONTRATADA e assinatura da FISCALIZAÇÃO. 

• Relatórios, Memoriais e Planilhas serão entregues em formato A4 e digitalizadas. 

2.1.  Cadastramento de Infra-Estrutura 

O Cadastramento inclui a conferência ou Levantamento Topográfico das 
informações, sempre que for necessário na área de implantação do GEST.  

Deverão ser conferidos/levantados, obtendo as Coordenadas, Cotas e demais 
Características Geométricas, os seguintes dispositivos presentes nas áreas 
afetadas, direta ou indiretamente, pelas obras de Infra-Estrutura: 

• Redes em geral de Água Fria, Esgoto, Águas Pluviais (edificações), Instalações 
Contra Incêndio, Gás, etc. 

• Poços de visita de redes de esgoto e galerias de Águas Pluviais.  
• Bocas de lobo, sarjetões e outros componentes da drenagem superficial ou 

subterrânea existente.  
• Reservatórios e a Rede de Distribuição. 
• Sistemas de Tratamento ou Rede Pública. 
• Edificações. 
• Posteamento, caixas de passagem e demais elementos que representem a rede 

elétrica existente. 
• Demais elementos componentes de redes de utilidades e serviços que possam 

interessar ao projeto.  
• Deverá ser especificado o tipo de cadastro (físico e/ou geométrico); com todos os 

elementos a serem cadastrados. 
• A CONTRATADA deverá obter desenhos de levantamentos Planialtimétricos, 

Plantas de Situação e, quando necessário, as informações geotécnicas da área 
do projeto.  

• O Cadastramento deve ser acompanhado de fotos da área onde fiquem 
identificadas as principais instalações e edificações existentes e eventuais 
interferências à obra. As fotos deverão ser digitais e impressas em formato A4. 

 
 
• O cadastramento deverá abranger a localização das Redes Públicas a que os 

sistemas estarão interligados, mesmo quando situados fora da área de 
implantação da obra. É de responsabilidade da PROJETISTA obter junto às 
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Concessionárias as informações necessárias para complementar a perfeita 
identificação das redes. 

• O cadastramento deverá ser acompanhado de cadastramento fotográfico das 
edificações e instalações e deve ter como foco: confirmação da locação, 
identificação do real estado das instalações (e necessidade de substituição 
parcial ou total do sistema) e identificação de interferências.  

• Todo cadastramento a ser apresentado deverá possuir uma relação direta ou 
indireta, que possa influir na elaboração do projeto de implantação do Sistema 
GEST deste escopo. 

 

2.2.  Cadastramento dos Sistemas Elétricos/Rede de Campo 

É importante que a CONTRATADA elabore com, muita exatidão, o Serviço de 
Cadastramento para poder avaliar a reformulação dos sistemas instalados e desta 
forma, poder propor a solução mais vantajosa para a INFRAERO.  

Conteúdos dos documentos que deverão ser elaborados 

Cadastro Técnico das Instalações Atuais: 

Este cadastro deverá incluir o estado de conservação de todo e qualquer 
equipamento, material ou sistema existente que tenha relação com este escopo e 
que possa influir na solução do EP e PE. 

2.2.1.  Força 

Planta ou Conjunto de Plantas:  

• Medição: locar os pontos de medição das cargas INFRAERO e terceiros nos 
estacionamentos (caso existentes no local). 

• Distribuição em média e baixa tensão: indicar os tipos de linhas elétricas (aéreas, 
aparentes, embutidas e enterradas...). Incluir: pontos de derivação, caixas de 
passagem e dutos e taxa de ocupação por trecho considerado. 

• Localização física das cargas representativas (motores e equipamentos), 
quadros elétricos painéis respectivos da(s) KF(s) ou subestação(ões) 
existente(s). 

• Sistemas de Emergência: grupos diesel geradores com a sua disponibilidade de 
energia. 

• Apresentar um diagrama unifilar geral do Sistema Elétrico que afeta o(s) 
estacionamento(s), indicando as proteções, ajustes, reservas, chaves de 
comutação/seleção, seccionadoras. Incluir o diagrama funcional dos CCM´s, 
automatismos, potência, fator de potência, tensão nominal, ajustes, etc. do 
sistema elétrico existente. 
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• Apresentar as marcas e modelos dos equipamentos instalados (geradores, 
transformadores, reguladores, quadros elétricos, luminárias, UPS, etc.). Com 
relação à infra-estrutura (cabos, dutos, eletrocalhas, leitos, etc.) apresentar as 
dimensões, diâmetros, seção nominal, etc. da(s) KF(s) ou subestação(ões) 
existente(s). 

Observação: Preferencialmente todas as informações deverão estar nas plantas 
respectivas; em casos justificados poderão ser aceitos documentos em formato A4. 

2.2.2.  Iluminação 

Planta ou Conjunto de Plantas Externas: localizar as luminárias e postes, incluindo 
altura de montagem e maneira de fixação e potência aparente, nos 
estacionamentos, que estejam ligadas ao painel elétrico que atende o Sistema 
Gestor existente (de Propriedade da INFRAERO ou de terceiros). 

2.2.3.  Automação dos Sistemas Elétricos através do SGE (módulo do SIGUE) 
ou equivalente existente 

• Planta com o diagrama funcional da Subestação, sistema de iluminação e 
quadros elétricos que alimentam o GEST existente. 

• Documento em formato A4 com a lista de pontos automatizados. 

• Documento em formato A4 com o descritivo Funcional do Sistema Elétrico 
incluindo a integração com os sistemas de utilidades. 

2.2.4.  Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Aterramento 

Indicação dos SPDA´s, com o tipo de proteção tais como pára-raios, gaiolas de 
faraday, pontos de aterramento, etc. 

Documento em formato A4 com o tipo de solo e resistividade presumida com base 
no Levantamento de Sondagem a Percussão Standard – SPT, que será realizada 
nos Levantamentos Geotécnicos da Especialidade de Estrutura. 

2.2.5.  Rede de Campo 

• Inventário dos equipamentos da Rede de Campo existente, somente de 
propriedade da INFRAERO. 

• Planta com a infra-estrutura da rede de campo existente com as taxas de 
ocupação e reserva. 

Forma de execução dos serviços 

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base: 

• As especificações deste projeto. 
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• Os projetos das instalações atuais que serão entregues pela INFRAERO à 
CONTRATADA.  

• O resultado do levantamento em campo (cadastro) no local do empreendimento 
acompanhado por representante da INFRAERO. 

2.3.  Cadastramento de Telemática  

Levantamento da instalação existente no EDG (sala técnica) e TPS2 (sala dos 
servidores), fazendo um levantamento em campo das informações necessárias para 
o atendimento às especificações deste projeto.  

Deverá contemplar:                          

Expansão dos Ativos de Rede. 

Ligação das Operadoras de Telecomunicação do Sitio Aeroportuário. 

Interligação das áreas externa com o TPS. 

3. TOPOGRAFIA 

3.1.  Levantamento Planialtimétrico  

Conteúdo dos documentos que deverão ser elaborados 

A CONTRATADA deverá apresentar os produtos gráficos em uma planta ou conjunto 
de plantas com o Levantamento Planialtimétrico e Cadastral detalhado das áreas de 
interferência.  

A Metodologia de Execução dos Serviços, bem como os Critérios Condicionantes 
que regem esta disciplina está descrito no documento GE. 01/102.92/00950/00. 

O Projeto de Topografia deverá ser apresentado através de desenhos, cadernetas de 
campo e memoriais onde constarão entre outros, os seguintes elementos:  

• Orientação da planta. 
• Referência(s) de nível.  
• Curvas de nível.  
• Os vértices de coordenadas a serem utilizados.  
• Referências de nível a serem utilizados.  
• Acidentes topográficos.  
• Localização de edificações, ruas, estradas, árvores, etc.  
• Poços-de-visita de redes de esgoto de Águas Pluviais. 
• Bocas-de-lobo, sarjetões e outros componentes da drenagem superficial ou 

subterrânea existente. 
• Posteamento, caixas de passagem e demais elementos que representem a rede 

elétrica existente. 
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• Demais elementos de redes de utilidades e serviços que possam interessar ao 
projeto. 

• Quadros de área. 
• Legenda de convenções gráficas adotadas.  
• Sistema de Coordenadas. 
• Escala adotada.  
 
Quando necessário, incluir notas e avisos que estão condicionando o projeto. 
Deverá ser especificado o tipo de cadastro (físico e/ou geométrico); com todos os 
elementos a serem cadastrados. 
 
Deverá produzir um conjunto de documentos que contenham as informações 
necessárias das edificações/instalações existentes no terreno da obra de 
implantação do GEST do Aeroporto considerado, em maior detalhamento e 
levantamento de campo, que sejam imprescindíveis para o atendimento ao 
desenvolvimento e às especificações dos projetos contratados. Os serviços de 
cadastramento deverão incluir as ligações com as concessionárias e/ou com outras 
edificações do Sítio Aeroportuário que se fizerem necessárias. 
 
O Levantamento Planialtimétrico deverá conter:  

• Escala.  
• Sistema de projeção a ser adotado.  
• Referência de nível a ser adotada.  
• Tolerâncias lineares.  
• Tolerâncias angulares.  
• Tolerâncias de nivelamento.  
• Tipos de equipamentos a serem utilizados.  
 
Quando do uso de diversos quadros de A0 para apresentação de desdobramentos 
do projeto, indicar a Planta-Chave, que possa mapear a localização do trecho em 
questão. 
 
Forma de execução dos serviços 

Em campo: 

Deverão ser utilizados para a elaboração do Levantamento Topográfico os Marcos e 
RN’s das cabeceiras da Pista de Pouso do Aeroporto considerado como pontos de 
partida definidos pelo Instituto de Cartografia Aeronáutica – ICA no Sítio em questão. 

3.2.   Relatório Técnico 

Conteúdo dos documentos que deverão ser elaborados 

Ao término dos trabalhos de campo, deverá ser apresentado relatório detalhado, em 
um documento A4, com anexos justificativos em formatos adequados, contendo: 
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• A metodologia adotada. 

• As precisões atingidas. 

• Aparelhagem utilizada. 

• Cadernetas de campo. 

• Planilhas de cálculo de coordenadas e nivelamentos. 

• Cartões e outros elementos de interesse.  

Os Projetos de Topografia deverão ser executados de acordo com a norma NBR – 
13133 - Execução de Levantamentos Topográficos.  

Forma de medição dos serviços 

Estes serviços serão medidos somente após sua elaboração e aprovação através do 
PT correspondente pela INFRAERO. 

4. GEOTECNIA 

Conteúdos dos documentos que deverão ser elaborados 

A CONTRATADA deverá apresentar os produtos gráficos em uma planta ou conjunto 
de plantas com a localização dos Pontos de Sondagens realizados no local da obra 
de implantação do GEST do Aeroporto considerado. 

A Metodologia de Execução dos Serviços, bem como os Critérios Condicionantes 
que regem esta disciplina está descrito no documento GE. 01/103.92/00593/03. 

As investigações geotécnicas de campo serão realizadas através de sondagens e/ou 
ensaios “IN SITU”, compreendendo:  

• Sondagens a Trado. 

• Sondagens a Percussão. 

4.1.  Sondagem a Trado 

Os resultados preliminares de cada Sondagem a Trado serão apresentados em 
boletins onde conste no mínimo: 

• O nome da obra e do interessado. 

• Identificação e localização do furo/poço. 
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• Diâmetro e cota da sondagem/ boca do poço com relação ao RN APS da pista, 
implantado pela ICA e deverá ser obtido junto a Gerência de Engenharia do 
Aeroporto.  

• Data da execução. 

• Tipo e profundidade das amostras coletadas. 

• Descrição visual e táctil do solo e motivo da paralisação. 

• Medidas de nível d’água com data, hora e profundidade do furo por ocasião da 
medida. No caso de não ser atingido nível d’água, deverá constar no boletim 
“furo seco”/ “poço seco”.  

Deverá ser inclusa no relatório a foto do testemunho, com data e horário das 
sondagens.  

Após o término do último furo, deverão ser entregues os seguintes documentos texto 
explicativo com localização, tempo gasto, total de furos executados e de metros 
perfurados, bem como outras informações de interesse e Planta de Localização das 
Sondagens. 

4.2.  Sondagem a Percussão 

Método utilizado quando se defronta com camada de solo que deverá ser 
atravessada por avanço de trado-cavadeira, diâmetro de 10 cm, até o nível d’água 
ou a profundidade inexeqüível com este equipamento, após o que o avanço será 
feito por lavagem.  

Será realizado um Ensaio de Penetração “Standard Penetration Test” (SPT) com o 
amostrador padrão a cada metro de avanço com coleta de amostra, para que se 
efetivem as respectivas correlações. 

Para o avanço da sondagem no trecho em solo com características muito compactas 
ou rocha alterada (saprólito), será facultada a utilização do processo rotativo, em 
substituição aos processos normais de avanço da Sondagem à Percussão, 
executando-se, entretanto, a cada metro, Ensaios de Penetração (SPT). Neste caso, 
o barrilete e a coroa da sonda rotativa avançarão a seco, quando acima do nível 
d’água, e com circulação d’água, abaixo dele. 

Em cada furo, a etapa à percussão prosseguirá até atingir o impenetrável ao 
barrilete amostrador SPT e será paralisada de acordo com os seguintes critérios: 

• Quando se obtiver penetração igual ou inferior a 2 cm durante os 20 primeiros 
golpes, excetuando-se os 5 golpes iniciais, em um mínimo de 5m consecutivos 
sondados. 

 
• Quando o número de golpes para cravação dos últimos 30 cm for igual ou maior 

que 50 golpes durante 5m consecutivos sondados. 
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• Quando forem obtidos avanços pelo processo de lavagem, iguais ou inferiores a 

2 cm por período de 10 minutos, em três períodos consecutivos. 
 
Todas as vezes que, nas perfurações programadas for encontrado solo ou material 
incoerente, serão feitas medidas de resistência à penetração (SPT), retirando-se 
cuidadosamente uma amostra íntegra (cerca de 100g) a cada metro, de modo a 
preservar as características estruturais e litológicas do material, possibilitando 
correta classificação e respectiva correlação. Esta amostra deverá ser representativa 
e sua coleta poderá ser feita com o próprio amostrador (SPT) ou através do barrilete 
amostrador a seco ou utilizando o mínimo de água, de modo a não desagregar a 
amostra. Cuidados especiais serão tomados, para que não se amostre material de 
“bucha”. 

As amostras assim coletadas serão imediatamente adicionadas em recipientes de 
vidro ou plástico rígido (copinho) com tampa hermética, mantendo-se intactos os 
cilindros se solos obtidos (não amolgar dentro dos copos). 

Se ocorrer mudança de material no intervalo de 1m de perfuração, serão coletadas 
tantas amostras quantos forem os diferentes tipos de materiais encontrados. 

Esta(s) amostra(s) será(ão) identificada(s) por duas etiquetas em papel-cartão, uma 
interna e outra colada na parte externa do recipiente, com os seguintes dados: 

• Nome da obra. 

• Nome do local. 

• Número da sondagem. 

• Número da amostra. 

• Profundidade da amostra. 

• Número de golpes e penetração do ensaio. 

• Data. 

• Cota Topográfica da boca do furo será tomando com base o RN do Aeroporto. 

• Operador. 

As amostras (copinho) serão acondicionadas em caixas de madeira ou papelão, 
apropriadas para transporte. Nas caixas serão anotados, com tinta indelével, os 
seguintes dados: 

• Número do furo. 

• Nome da obra. 
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• Local. 

• Número da caixa e número de caixas do furo. 

As caixas de amostras deverão permanecer guardadas à sombra, em local 
apropriado. 

A locação e programação dos furos sondagem de simples reconhecimento dos solos 
para fundações de edificações deverá ser feito pela PROJETISTA de Fundações, de 
acordo com as Premissas da NBR 8036 (sendo, no mínimo, de 3 sondagens para 
área de projeção em planta, de edificação de até 1.200 m² e/ou 3 sondagens mais 1 
sondagem a cada 400 m² que excederem 1.200 m² de área de projeção em planta 
da edificação), e para a pavimentação das vias de acesso e estacionamento, de 
acordo com a Instrução de Serviço IS-206 do DNIT (sendo, no mínimo, de 3 
sondagens, cuja distância entre si não podem exceder 100 m). 

4.3.  Ensaios de Laboratório 

Os Ensaios de Solo que deverão ser feitos em laboratório, compreenderão as 
seguintes análises e determinações: 

4.3.1.   Umidade Natural. 

4.3.2.   Análise Granulométrica: 

• Por peneiramento.  

• Por sedimentação. 

4.3.3.   Densidade real dos grãos (MB - 28). 

4.3.4.  Limites de Atterberg ou de Consiistência: 

•  Limites de Liquidez  

• Limites de Plasticidade  

4.3.5.  Ensaio de Compactação. 

4.3.6.   Índice de Suporte Califórnia de Solos. 

4.3.7.   Massa específica aparente do solo “IN SITU” – frasco de areia. 

Forma de execução dos serviços 

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base: 

• As especificações deste projeto.  

• Os projetos das instalações atuais, levantados pela CONTRATADA. 
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• O resultado do levantamento em campo no local do Empreendimento, 
acompanhado por representante da INFRAERO. 

 

4.4.  Relatório Técnico 

Deverá ser desenvolvido um Relatório Técnico/Apresentação dos Resultados – 
Ensaios, em um documento A4 com anexos justificativos em formatos adequados.  

Os resultados preliminares de todos os ensaios serão apresentados constando, 
basicamente: 

• Os resultados. 

• Gráficos. 

• Análises pertinentes ao tipo de ensaio. 

• Identificação da amostra oriunda. 

• Localização das amostras em Planta Geral. 

Forma de medição dos serviços 

Estes serviços serão medidos somente após sua elaboração e aprovação através do 
PT correspondente pela INFRAERO. 

5. APRESENTAÇÃO INICIAL 

Deverão ser elaborados Estudos Técnicos contendo Plantas Baixas, Cortes, 
Elevações, além dos Orçamentos Estimativos e respectivas Justificativas Técnicas. 
A escala recomendável para os trabalhos é 1:200.  

A documentação deverá abranger todo o Escopo do Empreendimento e privilegiar 
as Questões Arquitetônicas, como: Partido Adotado, Soluções de Leiaute, Fluxos 
Operacionais e Interferências com as Instalações Existentes.  

A Etapa de Estudos Preliminares deverá ser encerrada, somente, quando todas as 
soluções de Engenharia, para a implantação das Obras e Serviços, estiverem 
harmonizadas e comprovarem a viabilidade executiva do Empreendimento. 

Deverão ser apresentados, no mínimo, os seguintes produtos: 

• Planta de Situação/Locação. 

• Planta Baixa com leiaute (todos os pavimentos). 

• Cortes Esquemáticos. 
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• Elevações. 

•  

Deverão ser entregues, também, os arquivos digitais. As cenas escolhidas a serem 
mostradas nas imagens, deverão ser capazes de representar características 
importantes do Empreendimento. 

6. CANTEIRO DE OBRAS 

6.1.  Relatório Técnico - Estudo justificado da solução mais vantajosa  

Conteúdos dos documentos que deverão ser elaborados 

Deverá ser elaborado 1 (um) documento em formato A4 na forma de Relatório 
Técnico descrevendo e justificando a solução proposta para canteiro de obra.  Os 
parâmetros e critérios de comparação devem ter por objetivo selecionar a melhor 
solução para a CONTRATANTE, considerando os aspectos de economia, 
facilidades de execução, recursos disponíveis, segurança e outros fatores 
específicos.  

Levar em consideração, para implantação do Canteiro de Obras, o cadastramento 
aprovado pela INFRAERO para todas as disciplinas envolvidas nesse projeto. 

OBS: “O item Canteiro de Obras contemplará todas as disciplinas que estão 
envolvidas em um projeto civil (Arquitetura, Estrutura, Hidrossanitária, Elétrica, 
Telemática e Eletromecânica)”. 

Forma de execução dos serviços 

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base: 

• As especificações deste projeto. 

• As soluções prontas de mercado para atendimento à proposta mais vantajosa 
para a INFRAERO.  

7. ARQUITETURA E URBANISMO 

Conteúdos dos documentos que deverão ser elaborados 

7.1.  Relatório Técnico - Estudo justificado da solução mais vantajosa  

Deverá ser elaborado 1 (um) documento em formato A4 na forma de Relatório 
Técnico descrevendo e justificando as soluções propostas comparando com outras 
consolidadas no mercado. Os parâmetros e critérios de comparação devem ter por 
objetivo selecionar a melhor solução para A CONTRATANTE, considerando os 
aspectos de Economia, Facilidades de Execução, Recursos Disponíveis, Segurança 
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e outros Fatores Específicos (Conforto Ambiental: Térmico/Luminoso/Acústico). Será 
um documento único que englobará todas as disciplinas elencadas no título. 

Forma de execução dos serviços 

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base: 

• As especificações deste projeto. 

• O Cadastro aprovado para todas as disciplinas envolvidas nesse projeto.  

• As soluções prontas de mercado para atendimento à proposta mais vantajosa 
para a INFRAERO.  

7.2.  Representação Gráfica (somente para a especialidade “Arquitetura e 
Urbanismo”). 

Na especialidade Arquitetura e Urbanismo - 1 (um) conjunto de plantas da proposta 
que esclareça as Soluções de Projeto adotadas pela CONTRATANTE. 

O Estudo Preliminar de Arquitetura deverá estar harmonizado com o Levantamento 
Topográfico da área de implantação do projeto. 

A CONTRATADA deverá elaborar todos os desenhos com o conteúdo e 
consistência das informações técnicas de acordo com o que prescreve a 
NBR6492/1994 e as normas da INFRAERO para esta etapa de projeto.  

Deverão ser apresentados no mínimo: 

Implantação e Partido Arquitetônico, através de Plantas, Cortes e Fachadas em 
escala livre, compreendendo: 

• Implantação da Edificação ou Conjunto de Edificações e o seu relacionamento 
com o local escolhido, acessos, estacionamentos e outros, inclusive expansões 
possíveis. 

• Explicação do Sistema Construtivo e dos materiais empregados. 

• Os esquemas de zoneamento do Conjunto de Atividades, as circulações e 
organização volumétrica. 

• O número de edificações, suas destinações e locações aproximadas. 

• O número de pavimentos. 

• Os esquemas de infra-estrutura de serviços. 

• O atendimento ao Caderno de Encargos, normas e condições da legislação e 
dos índices de ocupação do solo. 
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Formas de execução dos serviços 

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base: 

• O Cadastro aprovado para todas as disciplinas envolvidas nesse projeto. 

• As especificações deste projeto. 

• O Relatório Técnico.  

• As soluções prontas de mercado para atendimento a proposta mais vantajosa 
para a INFRAERO. 

8. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 

Conteúdos dos documentos que deverão ser elaborados 

8.1.  Relatório Técnico - Estudo Justificativo da Solução Mais vantajosa 

Deverá ser elaborado 1 (um) documento em formato A4 na forma de Relatório 
Técnico descrevendo e justificando as soluções propostas comparando as diversas 
soluções alternativas, incluindo o eventual programa de investigações geotécnicas 
adicionais.  

Os parâmetros e critérios de comparação devem ter por objetivo selecionar a melhor 
solução para a CONTRATANTE, considerando os aspectos de economia, 
facilidades de execução, recursos disponíveis, segurança e outros fatores 
específicos. 

Nesta etapa serão delineados todos os serviços necessários à execução das 
Fundações e Estruturas em atendimento às normas. 

O Estudo Preliminar deverá estar harmonizado com os projetos de Arquitetura, 
Terraplanagem  e demais projetos. 

Forma de execução dos serviços  

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base: 

• As especificações deste projeto. 

•  Caso sejam adotadas soluções existentes no mercado para atendimento à 
proposta, será aceita a mais vantajosa para a INFRAERO.  

9. INFRA-ESTRUTURA 

9.1.  Relatório Técnico - Estudo Justificativo da Solução Mais vantajosa 
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9.1.1.  Terraplenagem 

A metodologia de execução dos serviços bem como os critérios condicionantes que 
regem esta disciplina está descritos no documento GE.01/105.75/00847/01. 

Conteúdo dos documentos que deverão ser elaborados 

A CONTRATADA deverá apresentar os produtos gráficos em um documento A4 com 
anexos justificativos em formatos adequados do relatório técnico com base no 
cadastro aprovado e versando sobre os seguintes tópicos, sempre que necessário: 

• Conformação do terreno da obra.  

• Cota e localização dos cortes e aterros.  

• Secções transversais e indicativas da solução.  

• Um croqui ilustrativo.  

• Escala.  

• Legenda dos padrões gráficos adotados no desenho.  

• Quadro de área e volumes.  

• Quadro de notas. 

Forma de execução dos serviços 

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base: 

• As especificações deste projeto.  

• Os projetos das instalações atuais, levantados pela CONTRATADA. 

• O resultado do levantamento em campo no local do Empreendimento, 
acompanhado por representante da INFRAERO. 

9.1.2.  Pavimentação 

Na implantação do GEST do Aeroporto considerado, está prevista a construção, 
recuperação e ou readequação em pavimento do(s) estacionamento(s), conforme a 
solução assim indicar.  

O pavimento deverá ser dimensionado de acordo com as exigências técnicas do 
DNIT e DETRAN compreende ruas/vias de acesso e estacionamento público. O 
pavimento a ser implantado nas vias e estacionamento público poderá ser do tipo 
intertravado, também conhecido como pavimento articulado, na cor natural. 
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No trecho de pavimento existente deverá ser executada a recuperação mediante 
avaliação do mesmo, conforme a área demarcada no desenho. 

A metodologia de execução dos serviços, bem como os critérios condicionantes que 
regem esta disciplina está descrito no documento GE.01/105.75/00845/01. 

Conteúdo dos documentos que deverão ser elaborados 

Deverá ser desenvolvido um Relatório Justificativo, conforme Prática Geral de 
Projeto, incluindo o programa de ensaios e pesquisas geotécnicas necessárias ao 
desenvolvimento do projeto. 

A CONTRATADA deverá apresentar os seguintes produtos gráficos em um 
documento A4 com anexos justificativos em formatos adequados do relatório técnico 
com base no cadastro aprovado e versando sobre os seguintes tópicos, sempre que 
necessário: 

• Dimensionamento preliminar do pavimento de acordo com o tipo e contexto da 
obra. 

• Solicitações e suporte do solo, conforme os resultados dos ensaios geotécnicos. 

• Croquis esquemáticos da solução a ser adotada. 

• Dimensões básicas.  

• Características principais das camadas. 

Para o dimensionamento dos pavimentos, a CONTRATADA deverá obter os 
resultados das Investigações Geotécnicas e o Levantamento Planialtimétrico e 
Cadastral da área da obra. 

Forma de execução dos serviços 

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base: 

• As especificações deste projeto. 

• Os projetos das instalações atuais, levantados pela CONTRATADA. 

• O resultado do levantamento em campo no local do Empreendimento, 
acompanhado por representante da INFRAERO. 

9.1.3.  Sinalização Viária 

O Projeto de Sinalização Viária deste Empreendimento deverá demarcar as vagas 
dos veículos e os acessos para circulação interna do estacionamento do Aeroporto 
considerado. 
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A metodologia de execução dos serviços, bem como os critérios condicionantes que 
regem esta disciplina está descrito no documento GE. 01/202.75/00889/01. 

Conteúdo dos documentos que deverão ser elaborados 

Estes documentos deverão ser produzidos em forma de um relatório, em folha A4, 
para o projeto de Sistema Viário em concordância com os projetos de Arquitetura, 
Terraplenagem, Pavimentação, Comunicação Visual, Águas Pluviais e demais redes 
de infra-estrutura, de maneira a harmonizá-los entre si.  

Deverão ser considerados os tipos de veículos que circularão na área. 

Forma de execução dos serviços 

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base: 

• As especificações deste projeto. 

• Os projetos das instalações atuais, levantados pela CONTRATADA. 

• O resultado do levantamento em campo no local do Empreendimento, 
acompanhado por representante da INFRAERO. 

9.1.4.  Drenagem 

O Projeto de Drenagem deste Empreendimento deverá atender a demanda de 
captação de Águas Pluviais do terreno da obra em questão. 

A metodologia de execução dos serviços, bem como os critérios condicionantes que 
regem esta disciplina está descrito no documento GE.01/105.75/00849/02. 

Conteúdos dos documentos que deverão ser elaborados 

A CONTRATADA deverá apresentar os produtos gráficos em um relatório 
justificativo, conforme Prática Geral de Projeto, incluindo o eventual programa de 
investigações geotécnicas adicionais. Se necessário, no relatório poderá constar 
croquis esquemáticos da solução a ser adotada, com indicação das dimensões 
básicas e características das principais redes de drenagem, sem detalhamento e/ou 
escala, apenas para visualização.  

Forma de execução dos serviços 

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base: 

• As especificações deste projeto. 

• Os projetos das instalações atuais, levantados pela CONTRATADA. 

• O resultado do levantamento em campo no local do Empreendimento, 
acompanhado por representante da INFRAERO. 
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10.  HIDROSSANITÁRIAS 

O Estudo Preliminar visa à análise e escolha da solução que melhor responda ao 
Programa de Necessidades, sob os aspectos legal, técnico, econômico e ambiental 
do Empreendimento. Além de estudos e desenhos que assegurem a viabilidade 
técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental, o Estudo Preliminar será 
constituído por um relatório justificativo, contendo a descrição das alternativas 
propostas e avaliação da alternativa selecionada, as suas características principais, 
os critérios, índices e parâmetros utilizados, as demandas a serem atendidas e o 
pré-dimensionamento dos sistemas previstos.  

 

10.1.  Relatório Técnico de Águas Pluviais (edificações) e Contra Incêndio 

Nenhum dos requisitos deste documento é intencionado a restringir o 
desenvolvimento ou a utilização de novas tecnologias ou medidas alternativas, 
desde que estas não diminuam o nível de segurança estabelecido. 

 

Conteúdos dos documentos que deverão ser elaborados 

O Relatório Técnico deverá conter: 

•  Todas as informações devem ser agrupadas em dois capítulos , sendo: Capítulo 
1: Instalações de Águas Pluviais e Capítulo  2: Instalações Contra Incêndio. Cada 
capítulo deverá conter: 

• Toda a concepção do sistema, a partir do conhecimento das características 
arquitetônicas e de uso da edificação. 

 
• Pré-dimensionamento de Águas Pluviais: Memória de Cálculo com o pré-

dimensionamento dos componentes principais, como: caixas coletoras, rede 
geral, histórico de chuvas da região (apresentar curva da chuva com a respectiva 
equação, adotando, para as edificações, período de retorno de 25 anos) e 
respectivos reservatórios de acumulação, de forma a tornar possível à perfeita 
análise das soluções propostas e da solução adotada. Deverá ser avaliada a 
possibilidade de reuso de água de chuva (se o aeroporto dispuser do sistema) e 
a necessidade de reservatório de contenção de enchentes. 

 
• Pré-dimensionamento de Combate a Incêndio: definições preliminares quanto à 

localização e características técnicas dos pontos existentes e a projetar de 
combate e demanda de água, de forma a tornar possível a perfeita análise das 
soluções propostas e da solução a ser adotada.  

 
• A concepção eleita deverá resultar do cotejo de alternativas de solução. 
 
• Pré-orçamento das alternativas propostas, devidamente calculado (estimativa de 

custo). 
 



INFRAERO                             PA. 06/000.81/5611/01                             FL   22/31 

 

  

Autor: 

 

Validador: 

 

Aprovador: 

 

 

• Soluções que obedeçam às diretrizes de economia de energia e de redução de 
eventual Impacto Ambiental. 

 
• As soluções de economicidade, operacionalidade e manutenibilidade do sistema 

devem depender de uma análise global da interação entre si, de todos os 
sistemas que compõe o GEST, em especial, o sistema Águas Pluviais, Contra 
Incêndio, Ar condicionado, Sistemas Elétricos, Rede de Campo e Telemática, no 
que diz respeito a estudos de viabilidade. 

 
• Informações gerais (visão geral) relativas a todas as instalações necessárias ao 

uso da edificação, em atendimento a normas e condições da legislação. 
 
• Avaliação da solução mais vantajosa dentre as concepções propostas para o 

conjunto da obra, considerando parâmetros técnicos, econômicos, ambientais, de 
segurança, operacionalidade e manutenibilidade. 

 
• As orientações indicadas nos Condicionantes discriminados no Memorial 

Descritivo fornecido pela INFRAERO. 
 
• Desenhos das soluções propostas, em A3 ou A4, esquematizando todas as 

soluções analisadas. 
 

• Plano de Etapeamento da obra: quando a entrega da obra se der em etapas que 
afetem o sistema hidráulico, o relatório técnico deverá conter plano de 
etapeamento da obra, com a descrição, pré-quantificação e croquis dos serviços 
que serão necessários realizar, em cada etapa da obra, de maneira a garantir o 
funcionamento do sistema durante as várias fases da obra. 

 

Outras Informações 

Neste campo, a PROJETISTA deverá adicionar todas as informações que julgue 
necessárias ao pleno desenvolvimento dos trabalhos. 

Forma de execução dos serviços 

O Relatório Técnico de Águas Pluviais e Contra Incêndio deverá ser entregue em 
01(um) único documento com todas as informações. Os textos, eventuais planilhas 
de pré-dimensionamento e relatório fotográfico serão apresentados em formato A4 e 
os desenhos e croquis serão apresentados em formato mínimo A3 ou superior. 
Todos os arquivos deverão ser entregues em arquivo digital. 

11. SISTEMAS ELÉTRICOS/REDE DE CAMPO 

Este Estudo Preliminar deverá ser elaborado considerando que o Sistema Elétrico 
do GEST deverá ser uma expansão do Sistema Elétrico de emergência existente 
preferencialmente. 
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Este conceito de expansão deverá ser proposto também para as infra-estruturas 
correspondentes e a filosofia de implementação dos sistemas.  

Portanto, é muito importante que a CONTRATADA avaliar a capacidade de 
expansão dos sistemas instalados e desta forma poder propor a solução mais 
vantajosa para a INFRAERO.  

11.1.  Relatório Técnico - Estudo Justificativo da Solução Mais vantajosa 

Documento A4 com anexos justificativos em formatos adequados - Relatório Técnico 
- RT, versando sobre os seguintes tópicos: 

Conteúdos dos documentos que deverão ser elaborados 

11.1.1.  Força 

• Entrada de Energia: previsão de alimentação através do sistema elétrico 
existente, através da Casa de Força Principal do Aeroporto (geralmente no 
interior da CUT) ou aquela mais próxima do sistema de energia implantado que 
atende o(s) estacionamento(s). 

• Distribuição em média e baixa tensão: Tipos de linhas elétricas (aéreas, 
aparentes, embutidas e enterradas...).  

• Proteção: contra choques elétricos, sobrecorrentes e sobretensões (surtos em 
AC e em Sinais/Dados). 

• Seccionamento, sinalização e controle. 

• Localização física das cargas representativas (motores e equipamentos). 

• Sistemas de Emergência e Ininterruptos: oriundos de grupos diesel geradores 
para atender as cargas essenciais e UPS para atender GEST, nos termos do 
MD. 

• Considerar no projeto a correção do fator de potência - FP das instalações 
elétricas (caso necessário). 

11.1.2.  Iluminação 

• Interna: utilizar os índices de iluminâncias constantes da NBR-5413 e 
compatíveis com cada tipo de atividades. 

• Externa: nos locais cobertos para fins de facilitar as fotos do Sistema GEST o 
índice de iluminância médio será de 400lux (na via, em especial nas 
proximidades da dianteira e traseira dos veículos), nos demais locais 150 lux. 
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11.1.3.  Automação dos Sistemas Elétricos através do SGE (módulo do SIGUE) 
ou equivalente na localidade 

• Sistema de iluminação e quadros elétricos – integração com o sistema existente.  

• Descritivo Funcional resumido. Integração com sistemas elétricos automatizados 
existentes (se aplicável). 

11.1.4.  Proteção Contra Descargas Atmosféricas e Aterramento 

• Definição dos tipos de SPDA e esquemas de aterramento adotados. Deverá ser 
privilegiado na opção adotado o SPDA estrutural, nos termos do Anexo D da 
NBR-5419/2005. 

• Níveis de Proteção conforme o tipo de edificação e importância correspondente, 
etc. 

• Previsão de Ligações Equipotenciais. 

11.1.5.  Rede de Campo 

• 1 (um) documento A4 por sistema na forma de Relatório Técnico  descrevendo e 
justificando a solução proposta, com base nos projetos básico, executivos e 
como construídos entregues pela INFRAERO, a exemplo do  documento 
SV.05/400.23/07925/00, que apresenta o diagrama da Rede de Campo e nas 
soluções consolidadas de mercado. 

• Localização física dos Painéis de Operação e Automação de Entrada e/ou Saída 
de veículos (POA´s). Estimar o número de PLC´s e respectivos módulos por 
POA.  

• Localização das cancelas, semáforos, laços indutivos, totens, câmeras e MDV´s. 
Localização dos pontos de espera para câmaras do STVV. 

• Obs.: A solução poderá ser ilustrada através de croquis. 

11.1.6.  Planilha Excel com Memória de Cálculo 

• Dimensionar em kVA o Sistema Normal, Emergência e Ininterrupto previsto total 
e a composição em termos de força e iluminação. 

• Apresentar os índices de iluminância adotados por recinto. 

• Apresentar a relação das cargas (motores, HVAC, etc.) E respectivas 
quantidades, potências em kVA, FP e η. 

• Apresentar a relação de componentes e respectivas quantidades da rede de 
campo por via (de entrada e de saída). 



INFRAERO                             PA. 06/000.81/5611/01                             FL   25/31 

 

  

Autor: 

 

Validador: 

 

Aprovador: 

 

 

11.1.7.  Representação Gráfica 

Planta(s), com Diagrama Unifilar simplificado, Indicando tensão primária, secundária, 
indicação dos painéis/Quadros Elétricos (nomenclatura), incluir o conjunto de 
cargas, iluminação, tomadas e equipamentos associados, com a respectiva 
indicação de potência aparente e previsões futuras. 

11.1.8.  Planilha em Excel ou Calc  

Relação de forma estimativa dos itens de maior relevância e impacto financeiro ao 
empreendimento e suas respectivas quantidades, tais como: geradores, 
transformadores painéis / quadros elétricos, no-breaks, luminárias, dentre outros que 
não sejam do escopo de fornecimento da INFRAERO. 

Deverão ser elaborados os seguintes documentos: 

• 1 (uma) Planilha Excel ou Calc por sistema com uma lista de quantidades e 
denominações dos principais itens que deverão ser adquiridos para implantar os 
sistemas neste escopo.. 

 Forma de execução dos serviços 

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base: 

• As especificações deste projeto; 

• Os projetos como construído / projetos executivos disponibilizados pela 
INFRAERO. 

•  As soluções prontas de mercado para atendimento a proposta mais vantajosa 
para a INFRAERO.  

12. TELEMÁTICA  

12.1.  Relatório Técnico - Estudo justificado da solução mais vantajosa  

Após a etapa de cadastro a CONTRATADA deverá elaborar documento dissertativo. 
Tal documento deverá conter ainda descrição e justificativa com base no cadastro 
realizado incluindo a avaliação da alternativa selecionada, as suas características 
principais, os critérios, índices e parâmetros utilizados e as demandas a serem 
atendidas.  

Este documentação deverá ser fornecida em formato A4. 

O projeto deverá ser desenvolvido de acordo com as premissas descritas em cada 
documentação abaixo relacionada: 

• Quanto ao Levantamento: 
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Deverá ser feita visita ao local onde será implantado o sistema de cabeamento 
estruturado para avaliar as necessidades da instalação, os quantitativos de pontos e 
a característica física da área a ser coberta pela rede. 

• Quanto aos desenhos: 

Nos desenhos deverão estar detalhados a distribuição dos pontos (tomadas), rotas e 
terminações de todo o cabeamento (externo, vertical e horizontal), infra-estrutura 
vertical e horizontal com detalhes e cortes, legendas, diagramas e layouts das salas 
técnicas. 

• Quanto ao Diagrama Unifilar: 

O diagrama unifilar deverá conter os detalhes de disposição dos equipamentos nos 
racks, interligação dos backbones (ópticos e metálicos) da rede externa e interna, 
quantitativo de pontos por rack, plano de face do DG (Distribuidor Geral) com as 
descrições dos cabos e blocos terminais. 

• Quanto à Planilha de Preço:  

A planilha de preço deverá conter a descrição e quantitativo de materiais de infra-
estrutura, cabeamento e equipamentos. 

• Quanto ao Memorial Descritivo:  

Memorial Descritivo deverá conter todas as definições do cabeamento quanto ao 
Sistema de Distribuição, Normas Técnicas seguidas, categoria do sistema, descrição 
dos materiais, testes, certificação, equipamentos empregados e quantitativos de 
pontos por edificação. 

• Quanto ao caderno de Especificações Técnicas:  

As Especificações Técnicas deverão conter as características funcionais do sistema 
e características técnicas dos materiais e equipamentos. 

• Quanto à Infra-estrutura: 

Obedecer às normas da TIA/EIA (Telecomunications Industry Association / Eletronic 
Industries Association), ISO (Internacional Standard Organization), ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e ANATEL (Agência Nacional de 
Telecomunicações), etc.  

• Cabeamento Horizontal: 

Obedecer às normas projetando cada ponto de telemática com a distância máxima 
de 90 metros.  

Serão permitidos até 10 metros adicionais para cabos de conexão.  
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Para cada ponto, considerar tomadas duplas, com exceção dos pontos para os 
telefones públicos (pontos simples).  

Todo o sistema de cabeamento horizontal deverá ser constituído por materiais de 
um mesmo fabricante. Portanto, os elementos passivos de conexão, Jack, Patch 
Panel e Patch Cords e o Cabo UTP cat 6, deverão ser todos de um mesmo 
fabricante e deverão estar de acordo com os requisitos físicos e elétricos definido na 
normatização ANSI/EIA/TIA-568-B.2-1. 

• Quanto às Salas Técnicas: 

Equipar as Salas Técnicas com climatização e energia estabilizada e no-break. 

Disponibilizar tomadas elétricas com no mínimo 02 (dois) circuitos independentes.  

Deverá ser previsto um pé-direito mínimo para a circulação de uma pessoa sem 
interferências  

Tamanho mínimo das Salas Técnicas 4m2, ou seja, para permitir a instalação de 02 
(dois) racks.  

As Salas Técnicas deverão estar posicionadas na edificação de forma a permitir o 
lançamento de cabos com o comprimento de 90m, exceto na interligação entre as 
salas que deverá ocorrer por fibra.  

As Salas Técnicas deverão ser posicionadas de tal forma que fique livre de 
infiltração de água e esgoto.  

• Quanto aos ativos de rede: 

A expansão dos ativos de rede deverá obedecer aos Critérios de Padronização 
adotado na INFRAERO, devendo para tanto ser realizado um levantamento da rede 
atual. A partir deste levantamento os equipamentos deverão ser especificados com o 
mesmo fabricante da solução existente, visando garantir a total interoperabilidade 
entre as duas redes (existente x atual).    

• Quanto à rede de dutos externos  

Prevê interligação de dutos envelopados e protegidos entre as edificações e entrada 
de concessionárias pública.  

• Quanto à Identificação:  

O modelo de identificação do sistema de cabeamento deverá ser definido em 
conjunto com a INFRAERO, durante o projeto executivo. Todos os componentes do 
sistema deverão possuir identificação, sendo os cabos metálicos e ópticos 
identificados nas duas extremidades. Os cabos ópticos e cabos metálicos de no 
mínimo 25 pares também deverão ser identificados nas caixas de 
inspeção/passagem e em suas extremidades. 
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• Quanto às Normas: 

TIA/EIA (Telecomunications Industry Association / Eletronic Industries Association) 
dos Estados Unidos.  

ISO (Internacional Standard Organization). 

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  

ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações). 

13.  SISTEMAS ELETROMECÂNICOS 

AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA 

13.1.  Relatório Técnico – Estudo Justificado da Solução Mais Vantajosa 

Conteúdos dos documentos que deverão ser elaborados 

01 (um) documento A4, com anexos justificativos, em formatos adequados, 
descrevendo e justificando a solução proposta, com base nas soluções consolidadas 
de mercado, que deverá tratar sobre o Sistema de Ar Condicionado e Ventilação 
Mecânica, contendo os seguintes assuntos: 

13.1.1.  Carga térmica 

A CONTRATADA deverá apresentar o cálculo de carga térmica completo de todas 
as edificações que serão climatizadas. 

O procedimento para cálculo de carga térmica deverá levar em consideração as 
condições descrições para projeto: 

• Condições Externas do Clima. 

• Condições Internas de Conforto Térmico. 

• Dados da envoltória do prédio obtidos nos Projetos de Arquitetura. 

• Fontes Internas e Externas de Calor e Umidade: pessoas, infiltração, ar externo 
de renovação, iluminação, equipamentos. 

13.1.2.  Justificativa da solução adotada 

Justificar técnica e economicamente a solução de engenharia mais vantajosa para 
climatizar as edificações do GEST, considerando como critérios: 

• O menor consumo de energia por TR fornecido (menor valor de kW/TR). 
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• A confiabilidade para operar com performance constante durante um período 
mínimo de 15 (quinze) anos. 

• A utilização de soluções de custos de manutenção e operação compatíveis com 
o custo de instalação do sistema. 

• O menor tempo de resposta para controle das condições ambientais. 

• A menor ocupação de espaço pelos equipamentos. 

• A flexibilidade da instalação a fim de possibilitar a implementação de futuras 
expansões e/ou reformas. 

• A disponibilidade de pelo menos três fabricantes da solução adotada no mercado 
nacional. 

As análises citadas anteriormente deverão ser apresentadas na forma de 
comparação entre custos de implantação e ganhos econômicos obtidos associados 
à solução escolhida. 

13.1.3.  Sistema de Supervisão e Controle do Ar Condicionado 

Descrição funcional em linhas gerais da lógica de automatismo dos equipamentos. 

13.1.4.  Planilha de Serviços/ Materiais e Quantitativos 

Relacionar de forma estimativa os itens de maior relevância e impacto financeiro ao 
empreendimento e suas respectivas quantidades (equipamentos de ar 
condicionado). 

Forma de execução dos serviços 

A CONTRATADA deverá elaborar estes documentos tomando como base: 

• As especificações deste projeto. 

• O Cadastro aprovado. 

• As soluções prontas de mercado para atendimento a proposta mais vantajosa 
para a INFRAERO.  

Forma de medição dos serviços 
 
Estes serviços serão medidos somente após sua elaboração e aprovação através do 
PT correspondente pela INFRAERO. 
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14. ORÇAMENTAÇÃO (ESTIMATIVA DE CUSTO) 

Na fase do Estudo Preliminar o orçamento estimativo pode adotar os seguintes 
critérios: 

• Estimativa de preços por área construída. 

• Estimativa de preços por quantidades de serviços estimados. 

• Estimativa de preços por potências de equipamentos instalados. 

• Estimativa de preços por equivalência de área de obras similares. 

• Outros critérios que julgue atender a estimativa de preço e seja aprovada pela 
FISCALIZAÇÃO. 

Os Orçamentos de Custo deverão compor-se de: 

14.1.  Memoriais Justificativos: 

• Entende-se como todo e qualquer documento que possibilitou a obtenção do 
preço unitário, anexando cópia da fonte de pesquisa, no mínimo de 03 (três) e da 
respectiva Planilha de Composição Analítica de Preço Unitário – CAPU, de BDI e 
de Encargos Sociais e Memória de Cálculo do levantamento de quantidades de 
cada serviço que compõe a Planilha de Orçamento. 

• A metodologia a ser utilizada para levantamentos de preços unitários dos 
insumos deve seguir uma certa ordem de hierarquia, em atendimento aos 
ditames do TCU e da LDO – Lei das Diretrizes Orçamentárias. Inicialmente, as 
referências a serem utilizadas são as tabelas do SINAPI/CEF para materiais e 
mão-de-obra (preço mediano).  Na seqüência, para os custos horários de 
equipamentos, e nos casos de matérias e mão-de-obra inexistentes no 
SINAPI/CEF, devem ser adotados dados disponibilizados no sistema SICR/DNIT. 
Subsidiariamente, deve o Orçamentista valer-se de recursos outros, como as 
tabelas de outros Órgãos Oficiais e cotações de mercado. 

• Para a exata comprovação dos preços obtidos através de cotação no mercado 
externo fornecedor de serviços, é necessária a juntada aos autos do Processo de 
Orçamento de, no mínimo, 03 (três) orçamentos válidos.  Serão válidos os 
orçamentos que tem sua origem identificada, firmados pelos prepostos das 
Empresas Fornecedoras, datados e vigentes quando da elaboração do 
orçamento.  Os casos de insucesso na obtenção de 03 (três) orçamentos válidos 
devem ser documentados contra a apresentação do fax ou e-mail de solicitação 
encaminhado, embora não respondido pela parte provocada. A ausência de 
resposta do fornecedor não obsta a elaboração do orçamento, quando, ao menos 
um fornecedor respondeu à solicitação, nesses casos excepcionais de limitações 
do mercado. 
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• A Memória de Quantificação dos serviços deve ser detalhada, identificando o 
critério de medição, as pranchas de desenhos onde se encontram os serviços, 
devendo ser apresentados os cálculos das quantidades de cada serviço que 
compõe a Planilha de Orçamento. 

14.2.  Planilhas de Estimativa de Custo: 

Planilhas conforme modelo padrão da INFRAERO, contendo:  

• Item.  

• Código.  

• Discriminação.  

• Unidade, Quantidade.  

• Preço Unitário.  

• Preço Total. 

• Taxa de BDI. 

 


