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1 OBJETIVO 

Este documento compõe o termo de referência PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTES DE 
EMBARQUE, PARA AS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO 
MARTINS, EM FORTALEZA – CE (EMPREENDIMENTO 04). 
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2 GLOSSÁRIO 

São usadas neste documento as seguintes definições: 

• CONTRATADA – Pessoa Jurídica CONTRATADA para a execução do 
Escopo Contratado; 

• CONTRATANTE – INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura 
Aeroportuária; 

• FISCALIZAÇÃO – Órgão ou empregados designados pela CONTRATANTE 
como responsável pela fiscalização dos projetos e obras; 

• INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, Empresa 
Pública da União, contratante dos serviços; 

• TPS – Terminal de Passageiros; 

• CEMAN – Centro de Manutenção; 

• TECA – Terminal de cargas. 
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3 APRESENTAÇÃO 

Para a perfeita compreensão e o adequado manuseio dos documentos 
técnicos constantes no Projeto Básico é importante atentar para a linguagem 
praticada em seus textos e desenhos, em função da estrutura segundo a qual 
estes documentos foram originalmente elaborados e a estrutura segundo a 
qual os mesmos foram reagrupados para a presente licitação. 

3.1 Histórico da Elaboração da Documentação Técnica 

O Projeto Básico foi inicialmente elaborado sob o conceito de “Lotes de 
Serviço”, de acordo com a estrutura e abrangência apresentadas de forma 
sucinta a seguir: 

LOTE 1: Reforma do Terminal de Passageiros existente, incluindo 
Equipamentos Eletromecânicos (Ar Condicionado e Ventilação Mecânica + 
Esteiras de Bagagem + Elevadores + Escadas Rolantes + Pontes de 
Embarque); 

LOTE 2: Construção / Ampliação do TPS, Estacionamento de Veículos, Área 
de Equipamentos de Rampa e CUT; Construção do CEMAN e Construção da 
Subestação 69 Kv; 

LOTE 3: Construção do Edifício Garagem (não levado a cabo); 

LOTE 4: Complementação do Pátio de Aeronaves (TECA); 

LOTE 5: Sistemas e Equipamentos Eletrônicos e Rede Telemática; 

LOTE 6: Sistemas e Equipamentos Eletromecânicos(Esteiras de Bagagem + 
Elevadores + Escadas Rolantes + Pontes de Embarque); 

Observações: 

• O Lote 6 atende exclusivamente ao Lote 2 (TPS e CEMAN); 

• O Projeto Básico dos Sistemas e Equipamentos Eletromecânicos 
Aeroportuários do Lote 1 estão contemplados no próprio Lote 1; 

LOTE 7: Fornecimento e Instalação de Mobiliário Administrativo e Operacional. 

Posteriormente estes documentos foram reformatados dentro do conceito de 
Empreendimentos, agrupando-os segundo o escopo de cada contrato e de 
acordo com a estrutura descrita na seqüência abaixo: 

EMPREENDIMENTO 1: Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros, 
Pátios e Sistema Viário de Acesso; 

EMPREENDIMENTO 2: Construção do Centro de Manutenção – CEMAN; 

EMPREENDIMENTO 3: Equipamentos Eletromecânicos (exceto Pontes de 
Embarque); 
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EMPREENDIMENTO 4: Equipamentos de Pontes de Embarque; 

EMPREENDIMENTO 5: Mobiliário Administrativo e Operacional; 

EMPREENDIMENTO 6: Construção de Subestação 69 kV. 

3.2 Documentos Técnicos Gerais do Termo de Referência 

O presente Termo de Referência é composto pelos 7 volumes listados a seguir: 

a) VOLUME 1: Termo de Referência – TR 
(FZ.01/000.73/06226) 

Relaciona os elementos (textos orientativos) que compõem o presente 
Termo de Referência (MD, ETG, ETE, PSQ e Cronograma). 

Salienta-se que para compreensão da abrangência deste Termo de 
Referência, é mandatório ater-se inicialmente a este Volume 1 e, na 
seqüência, aos demais Volumes 2 à 7. 

b) VOLUME 2: Memorial Descritivo – MD 
(FZ.01/000.75/05958) 

Trata-se do presente documento que orienta o manuseio dos os 
demais Volumes deste Termo de Referência, bem como estabelece 
procedimentos gerais mínimos para os Serviços Preliminares. 

c) VOLUME 3: Especificação Técnica Geral – ETG 
(FZ.01/000.92/05997) 

Estabelece procedimentos gerais que se aplicam a todo 
empreendimento e devem ser observados durante a fase de obras. 

d) VOLUME 4: Especificações Técnicas Específicas – ETE 
(FZ.01/000.92/05998) 

Relaciona todos os documentos técnicos do Projeto Básico, separados 
de acordo com a Especialidade / Subespecialidade, que compõem o 
escopo de fornecimento e prestação de serviços do presente Termo de 
Referência. 

e) VOLUME 5: Planilhas de Serviços de Materiais e Quantidades – 
PSQ 
(FZ.01/000.88/05999) 

Quantificam os materiais, equipamentos e serviços adotados pela 
Especialidade / Subespecialidade de Projeto Básico. Salienta-se que 
os Memoriais de Quantificação estão disponíveis para consulta nas 
respectivas PSQs de projeto. 
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f) VOLUME 6: Cronograma Executivo 

(FZ.01/000.98/06000) 

Estabelecem os prazos de execução das diversas Especialidades / 
Subespecialidades de projeto.   

g) VOLUME 7: Planilhas de Orçamento Final e Memorial Justificativo 
de Preços Unitários 
(FZ.01/000.98/06162) 

Planilha de cálculo para o preenchimento dos valores dos custos 
unitários e totais de Serviços/Obras. 

3.3 Documentos Técnicos Gerais do Projeto Básico 

O Projeto Básico é composto pelos seguintes documentos:  

a) Memoriais Descritivos 

Descrevem os conceitos, padrões, critérios e soluções adotados pela 
Especialidade / Subespecialidade. 

b) Planilhas de Serviços de Materiais e Quantidades / Memorial de 
Quantificação – PSQ 

Quantificam os materiais, equipamentos e serviços adotados pela 
Especialidade / Subespecialidade. 

c) Especificações Técnicas – ET 

Caracterizam os materiais, equipamentos e serviços a serem utilizados, 
forma de execução (se for o caso) e forma de medição, para todos os 
itens apresentados na PSQ de cada Especialidade / Subespecialidade. 

d) Memoriais de Cálculo e Dimensionamento 

Apresentam os cálculos técnicos necessários que justificam as 
soluções e estabelecem a grandeza física dos elementos da 
Especialidade / Subespecialidade. 

e) Representação Gráfica 

Conjunto de desenhos (plantas, cortes, detalhes, diagramas e 
fluxogramas) em escala adequada e no padrão Infraero que permitem 
visualizar o projeto como um todo, identificando a localização física e 
ilustra a dimensão das soluções da Especialidade / Subespecialidade. 
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4 ESTRUTURA DO TERMO DE REFERÊNCIA 

4.1 Fluxograma do Termo de Referência (Empreendimento 4) 

Através da ETE do termo de referência é possível identificar todos os 
documentos que compõe a descrição técnica da aquisição das pontes de 
embarque para o LOTE 6 do PROJETO BÁSICO: 

 

  

TR 

MD

ETE

MD - LOTE 6

PSQ - LOTE 6

ET - LOTE 6

MC - LOTE 6

RG - LOTE 6

ETG

PSQ

CRONOGRAMA EXECUTIVO

PLANILHA DE ORÇAMENTO 
FINAL E MEMORIAL 

JUSTIFICATIVO DE PREÇOS 
UNITÁRIOS

TERMO DE REFERÊNCIA PROJETO BÁSICO 

TR - Termo de Referência 
MD – Memorial Descritivo 
ETE – Especificação Técnica Específica 
ETG – Especificação Técnica Geral 
PSQ – Planilha de serviços e Quantidades 
ET – Especificação Técnica 
MC – Memória de Cálculo 
RG – Representação Gráfica 
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4.2 Manuseio dos documentos 

Para o perfeito entendimento do escopo de fornecimento, faz-se necessário 
buscar informações identificadas e agrupadas por Especialidade / 
Subespecialidade de Projeto, apresentadas anteriormente no item 3.1 

Salienta-se que cada Especialidade / Subespecialidade é composta 
individualmente e novamente pelos documentos previamente citados no item 
3.3 – Documentos Técnicos Gerais do Projeto Básico. 

Orienta-se que para compreensão da abrangência de cada Especialidade / 
Subespecialidade, é mandatório ater-se inicialmente ao seu respectivo 
Memorial Descritivo e, na seqüência, aos demais documentos. 

Conforme já mencionado, os documentos de cada Especialidade / 
Subespecialidade encontram-se relacionados no VOLUME 4: Especificações 
Técnicas Específicas (ETE) – FZ.01/000.92/05998. 

Observe-se que, ora tem-se Memorial Descritivo do Termo de Referência, ora 
têm-se Memoriais Descritivos da Especialidade / Subespecialidade do Projeto 
Básico. O mesmo ocorre para as Especificações Técnicas Específicas, 
Planilhas de Quantidades de Materiais e Serviços e Planilhas de 
Orçamentação. 

4.3 Especialidades / Subespecialidades do Projeto Básico 

As informações por Especialidades / Subespecialidade do Projeto Básico 
encontram-se agrupadas conforme segue:  

• Canteiro de Obras 

• Arquitetura e Urbanismo 

• Fundações e Estruturas 

• Infraestrutura 

• Hidrossanitárias 

• Sistemas Elétricos 

• Sistemas Eletrônicos 

• Telemática 

• Equipamentos Eletromecânicos 

• Etapeamento 

Este último tópico (Etapeamento) se refere ao projeto que orienta a seqüência 
construtiva das obras, de forma a atender as demandas operacionais 
aeroportuárias ao longo do tempo. 

O VOLUME 4 – Especificação Técnica Específica (ETE) do presente Termo de 
Referência (FZ.01/000.92/05998), conforme já mencionado, é o texto que 
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relaciona todos os documentos técnicos elaborados no Projeto Básico e que 
compõem o escopo de fornecimento para o Empreendimento 4. 

5 ETAPEAMENTO DAS ENTREGAS 

A entrega das pontes de embarque deve obedecer ao que está especificado no 
cronograma do Empreendimento 1 da seguinte forma: 

Tipo Pedestal (Noseload): Todas as 06 (seis) pontes de embarque tipo 
pedestal devem estar em operação até dezembro/2013 

Tipo Telescópica (Apron Drive): Todas as 03 (três)  pontes de embarque tipo 
telescópica devem estar em operação até abril/2015. 

6 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Os custos finais deverão incluir todas as despesas diretas e indiretas, tais 
como: aquisição de materiais, emprego de equipamentos, instalações e 
manutenção de instalações provisórias, se for o caso, mão de obra, encargos 
sociais, seguros, controles tecnológicos, serviços temporários, etc.  

Os serviços de concreto, estruturas e demais serviços relativos à engenharia 
civil, necessários a instalação das pontes de embarque novas, serão 
executados pela CONTRATADA do Empreendimento 1. 

Todos os ensaios seguirão as Normas da ABNT, salvo indicações em contrário 
direcionadas pelas Especificações Técnicas Específicas.  

Todos os desenhos e demais elementos do projeto a serem fornecidos à 
CONTRATADA deverão ser entregues sob reserva de qualquer ocasional 
imperfeição que porventura contenham e que não servirão de argumento para 
que a mesma se exclua da responsabilidade da perfeita execução do escopo 
de fornecimento. 

É obrigatória a visita prévia dos licitantes, a fim de melhor avaliarem o escopo 
de fornecimento que deverão ser executados, e aferirem os aspectos que 
possam influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos.  

Todas as montagens e instalações poderão ser executadas nos turnos de 
trabalho das obras dos empreendimentos 1 e 2, conforme mencionado na 
Especificação Técnica Geral (ETG) deste Termo de Referência 
(FZ.01/000.92/05997). 
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7 SERVIÇOS PRELIMINARES 

7.1 Instalações da CONTRATADA no local de fornecimento 

Caso seja do interesse da CONTRATADA, a INFRAERO disponibilizara área, 
dentro do canteiro de obras, para a instalação de container metálico, a cargo 
da CONTRATADA, para armazenamento de componentes, equipamentos e 
ferramentas e guarda e manuseio da documentação técnica. 

7.2 Ferramentas e Equipamentos 

Deverão ser obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança 
do trabalho, contidas na Norma Regulamentadora NR 18, aprovada pela 
Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho, publicada no DOU de 
06.07.78 (suplemento).  

Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as 
partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais 
sejam abandonadas sobre passagens, escadas, andaimes e superfícies de 
trabalho, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais 
de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.  

7.2.1 Equipamentos de Proteção Individual 

Deverá ser de uso obrigatório os seguintes equipamentos, obedecido ao 
disposto na Norma Regulamentadora NR 18.  

7.2.1.1 Equipamentos para proteção da cabeça e face 

• Capacetes de segurança: para trabalhos em que haja o risco de lesões 
decorrentes de queda ou projeção de objetos, impactos contra estrutura e de 
outros acidentes que ponham em risco a cabeça do trabalhador. Em casos 
de trabalhos realizados junto a equipamentos ou circuitos elétricos, será 
exigido o uso de capacete especial;  

• Protetores faciais: para trabalhos que ofereçam perigo de lesão por projeção 
de fragmentos e respingos de líquidos, bem como por radiações nocivas;  

• Óculos de segurança contra impactos: para trabalhos que possam causar 
ferimentos nos olhos;  

• Óculos de segurança contra radiações para trabalhos que possam causar 
irritação nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de radiações;  

• Óculos de segurança contra respingos: para trabalhos que possam causar 
irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos 
agressivos; 

• Óculos escuros de proteção contra o sol para trabalhadores expostos aos 
raios UVA e UVB provenientes de luz solar. 
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7.2.1.2 Equipamentos para proteção das mãos e braços 

• Luvas e mangas de proteção: para trabalhos em que há a possibilidade de 
contato com substâncias corrosivas ou tóxicas, materiais abrasivos ou 
cortantes, equipamentos energizados, materiais aquecidos ou quaisquer 
radiações perigosas. Conforme o caso, as luvas deverão ser de couro, de 
lona plastificada, de borracha ou de neoprene.  

7.2.1.3 Equipamentos para proteção dos pés e pernas 

• Botas de borracha ou PVC: para trabalhos executados em locais molhados 
ou lamacentos, especialmente quando na presença de substâncias tóxicas;  

• Botas de couro: para trabalhos em locais que apresentam riscos de lesão do 
pé. 

• É mandatária a utilização de meias para integridade dos pés do trabalhador. 

7.2.1.4 Equipamentos para proteção contra quedas com diferença de 
nível  

• Cintos de segurança: para trabalhos em que há o risco de queda.  

7.2.1.5 Equipamentos para proteção auditiva 

• Protetores auriculares, para trabalhos, realizados na NR 15 anexo 1 e 2.  

7.2.1.6 Equipamentos para proteção respiratória 

• Respiradores contra poeira: para trabalhos que impliquem produção de 
poeira;  

• Máscaras para jato de areia: para trabalhos de limpeza por abrasão, através 
de jato de areia;  

• Respiradores e máscaras de filtro químico: para trabalhos que ofereçam 
riscos provenientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em 
concentrações prejudiciais à saúde. 

7.2.1.7 Equipamentos para proteção de tronco 

• Avental de raspa, para trabalhos de soldagem e corte a quente e de 
dobragem e armação de ferros. 

7.2.2 Transporte Vertical 

Transporte vertical de materiais e de pessoas, objeto de subtítulo especifico na 
NR 18, deverá ser executado com os equipamentos e as precauções ali 
preconizados. 
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É terminantemente proibido o transporte simultâneo de cargas e pessoas. 

7.2.3 Proteção e combate a incêndio 

A CONTRATADA deverá manter às suas expensas equipamento apropriado 
para eventual combate imediato a incêndios nas áreas em que estiver 
trabalhando. Para tanto, será exigido o treinamento formal de pelo menos um 
membro efetivo de cada equipe de trabalho. Os equipamentos que não 
estiverem em uso deverão permanecer desenergizados e todas suas 
instalações protegidas contra curto-circuitos. 

7.3 Responsáveis Técnicos e profissionais auxiliares 

A CONTRATADA deverá manter uma equipe nas dependências do Aeroporto, 
posteriormente definidas junto à INFRAERO durante todas as fases de 
instalação, montagem, testes e treinamento especializado. 

Deverá apresentar a respectiva ART, emitidas pelo CREA, à Fiscalização até, 
no máximo, 5 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de emissão da 
Ordem de Serviço, sob pena de ser sustado o pagamento dos serviços. 

Serão exigidos hábitos sadios de conduta dos responsáveis técnicos e de seus 
auxiliares. 

O dimensionamento da equipe de auxiliares ficará a cargo da CONTRATADA, 
de acordo com o plano de instalação previamente estabelecido.  

O CONTRATANTE poderá exigir da CONTRATADA a substituição de qualquer 
membro da equipe técnica se o profissional não demonstrar capacidade técnica 
para o cargo. 

A substituição de quaisquer profissionais será processada, no máximo, 48 
horas após a comunicação, por escrito, da FISCALIZAÇÃO. 
 


