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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 003/LALI/2015 –     05/03/2015 
RDC ELETRÔNICO Nº 002/DFLC/SBFZ/2015 

 
Contratação da complementação de projeto executivo e da execução das obras e serviços de engenharia 
para reforma, ampliação e modernização do TPS, adequação do sistema viário de acesso e ampliação do 

pátio de aeronaves para as obras do Aeroporto Internacional Pinto Martins, Fortaleza/SBFZ 
 
Nos termos do subitem 1.3 do Edital da Licitação em referência, a 

Comissão de Licitação, consubstanciada nas informações prestadas pela área técnica requisitante, presta os 
seguintes esclarecimentos acerca de perguntas formuladas por empresa sobre o Instrumento Convocatório e 
seus anexos.  

As perguntas de nº 01 a 02 foram respondidas no Esclarecimento de 
Dúvidas nº 001/LCIC/2015, de 31 de janeiro de 2015. As perguntas de nº 03 a 19 foram respondidas no 
Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC/2015, de 09 de fevereiro de 2015. 

 
 

 

1ª PARTE – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

20ª PERGUNTA 
Solicitamos esclarecer os itens listados abaixo, com relação a obra em referência, para a elaboração de nossa 
proposta comercial. 
 
a) Entendemos que a quantidade do item “03.02.01.02.31 Fornecimento e Aplicação de Concreto (fck=35MPa)” 

refere-se ao concreto das estacas hélice e raiz. Está correto nosso entendimento? Caso afirmativo, 
solicitamos esclarecer se devemos considerar a resistência informada no referido item ou o traço descrito na 
Especificação Técnica FZ.06/304.92/007082/06 itens 5.2 e 4.2: “Concreto com resistência mínima fck ≥ 25 
MPa, com consumo mínimo de cimento de 400 kg/m³ , fator água/cimento entre 0,53 e 0,56, slump no valor 
de 22±2 cm e com tempo de início de pega superior a 3 horas. Na composição do concreto, deve-se utilizar 
cimento CP-II ou CP-III e pedrisco como agregado máximo. Não é permitido o emprego de pó de pedra.” 

   
b) O Anexo XI_Nova_PSQ_Atual, item 03.04.01.06.01 indica a implantação de 5 (cinco) poços de profundidade 

de 60,00m. Este poço seria para uso como fonte alternativa de água? Caso afirmativo, o que devemos 
considerar, uma vez que o item 10f, página 21 do documento FZ.06-501.75-04035-4-MD indica como Fora 
de Escopo poços artesianos? 

 
c) Solicitamos a disponibilização do documento FZ.28/000.92/06099 mencionado no documento FZ.28-000.88-

010783-00_PSQ_REV_CANT e não encontrado na documentação do Edital. 
RESPOSTA 

a) O item “03.02.01.02.31 Fornecimento e Aplicação de Concreto (fck=35MPa)”,  NÃO corresponde ao 
concreto de estacas, mas sim ao concreto de blocos de coroamento de estacas, vigas baldrame, vigas 
de coroamento de contenções, muro de contenção, entre outros, ou seja, de todos elementos 
enterrados e de contenção que não sejam estacas, micro estacas ou tirantes. Destacamos que o 
concreto das estacas deve ser incluído na composição do elemento de acordo com seu respectivo 
diâmetro, p. ex.: “Estaca Hélice Contínua com diâmetro de 300 mm para 35tf, conforme especificado. 

b) Deve ser considerado o quantitativo do item 03.04.01.06.01 da Anexo XI_Nova_PSQ_Atual. 
Desconsiderar a informação constante no MD - FZ.06-501.75-04035-4 que os poços não fazem parte 
do escopo. 
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c) O documento solicitado é parte integrante deste Esclarecimento de Dúvidas nº 03/LCIC/2015. Assim, 
encontra-se disponibilizado no site de licitações da INFRAERO, no endereço: 
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 
21ª PERGUNTA 

Os vidros especificados nos projetos das esquadrias VL1, VL2, VL7 e VL8 é o vidro laminado refletivo incolor, 
porém, não existe vidro refletivo incolor, pois, o vidro refletivo tem controle e é espelhado, portanto, não pode 
ser incolor. Neste caso solicito a especificação correta dos vidros. 

RESPOSTA 
A característica refletiva refere-se à propriedade do vidro de controle solar, no que tange à luminosidade e à 
carga térmica. Tais atributos independem da coloração do vidro, esta sim, uma característica meramente 
estética. 
 
No caso do questionamento apresentado, o vidro especificado não possui coloração, porém apresenta 
propriedades reflexivas para redução de carga térmica e luminosidade. 
Portanto, ratificamos a especificação estabelecida no Edital. 

 
22ª PERGUNTA 

Em relação às quantidades apresentas na PSQ e as quantidades levantadas em projetos, temos: 
 
1.1.     O item 02.04.03.06.01 apresenta na PSQ uma quantidade de 4800m (Cabos da SE-69KV à SE-1 TPS-

8,7/15kv de 120mm²) , entendemos que são considerados 3 cabos (tal entendimento dar-se distância 
estimada) , porém nos projetos FZ.06/403.23/04243/04 e FZ.01/419.01/04958/03 são informados 4 
cabos , o que nos remete a uma quantidade em torno de 7200m. 

1.2.     O item 02.04.05.02.20 apresenta na PSQ uma quantidade de 6 pç (leito de 500mm) , entretanto no 
projeto FZ.06/419.01/04189/03 são contempladas 27pç. 

1.3.    O item 02.04.09.09.01 apresenta na PSQ uma quantidade de 29m (rede de dutos 6 x 4") , entretanto no 
projeto FZ.06/419.01/04189/03 são contemplados 72m.  

1.4.    O item 03.05.05.04.02 apresenta na PSQ uma quantidade de 7800m (cabo 8,7/15kv de 150mm²) , 
entretanto quando analisamos a planta FZ.01/419.01/04958/03  e seu percurso indo da SE-69KV à SE-
2 TPS com cabo reserva , nós encontramos um valor de aproximadamente 11.000m , superior ao 
informado no item citado.  

1.5. O item 03.05.05.04.03 apresenta na PSQ uma quantidade de 2532m(2352m ( Cabo 8,7/15kv de 
35mm²) , entretanto em projeto é considerado um cabo reserva o que aumentaria a quantidade para 
algo em torno de 3200m. 

 
A ETG_Obra_Nova_Rev7 item 6 cita:“Em caso de divergência entre os desenhos de projeto e a planilha de 
serviços de materiais e quantidades / memorial de quantificação – PSQ, prevalecerão os desenhos de 
projeto.” 
 
Devemos proceder dessa maneira em relação aos itens acima citados, ou seja, considerar as quantidades 
levantadas e informadas em projeto? 

RESPOSTA 
Os quantitativos para os itens questionados devem ser considerados da seguinte forma: 
 

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
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1.1.   Confirmamos o quantitativo apresentado na PSQ de 4800m para o item 02.04.03.06.01. Considerar a 
utilização de 3 cabos; 

1.2.   O projeto correspondente ao item 02.04.05.02.20  é o FZ.01/403.93/04244/03 no qual constam as 6pç; 
1.3.  O projeto correspondente ao item 02.04.09.09.01 é o FZ.06/401.08/05918/04; 
1.4.   Confirmamos o quantitativo apresentado na PSQ de 7800m para o item 03.05.05.04.02. Desconsiderar 

a utilização de cabo reserva; 
1.5.   Confirmarmos a quantidade de 2352m com a utilização do cabo reserva para o item 05.05.05.04.03. O 

item refere-se somente ao trecho da Cabine Disjunção à SE-02 Concessionários.  
 

23ª PERGUNTA 
Em relação ao item 03.05.05.04.01 a PSQ apresenta uma quantidade de 921m (cabo 8,7/15kv de 50mm²). 
Algumas considerações podem ser feitas a partir do tema:  
 
2.1.  No projeto FZ.06/419.01/04189/03 não é apresentado a distância entre Cabine de Poste de entrada.  

2.2   - No memorial de cálculo de dimensionamento de cabos é informado uma distância de 120m , se 
considerarmos 3 cabos chegaríamos a 360m , com cabo reserva chegaríamos a 480m.  

2.3.  Do PMT-SE aos transformadores – 900m com cabo reserva (Informação retirada do Memorial e 
Unifilar)  

2.4. Da SE-69KV para a SE-CENAM – 200m com cabo reserva (Informação retirada do Memorial e Unifilar) 
2.5.  Da SE-69KV para SE-TECA – 6400m (Distância 1600m) 
 
Somando item 2.2. + 2.3 + 2.4 + 2.5 = 7980m (Valor muito acima do informado no item 03.05.05.04.01). 
Devemos considerar as quantidades levantadas em projeto? 

RESPOSTA 
2.1.  A distância entre a Cabine e o Poste de entrada é apresentada no referido em projeto, entre as caixas 

E01(existente) e E04, sendo a distância de 120m;  
2.2. Entendimento correto. Necessário Corrigir PSQ – Geral do item 03.05.05.04.01 passando de 921m 

para 1161(acréscimo de 240m). Essa correção será objeto de errata no site da Infraero; 
2.3.   Desconsiderar a utilização de cabo reserva. 
2.4. Desconsiderar – O CEMAN não faz parte do escopo do empreendimento; 
2.5.   Desconsiderar  - SE 69 kV  não faz parte do escopo do empreendimento. 

 
24ª PERGUNTA 

Verificando o projeto FZ.01/403.23/0495 (Diagrama Unifilar), é apresentado uma quantidade de 13 cabos por 
fases em cada barra , além de um terra. Estes valores não são contemplados na PSQ. Devemos considerar 
os quantitativos levantados em projeto? 

RESPOSTA 
Considerar no projeto FZ.01/403.23/04952/04 apenas 3 cabos por fases em cada barra. 

 
25ª PERGUNTA 

Os projetos FZ.04/401.01/05330/01 e FZ.04/401.01/06218/01 são referentes à iluminação da TECA (Lote 4), 
neles constam projetores e postes a serem instalados, assim como postes existentes a serem retirados. 

RESPOSTA 
Os serviços de instalação de projetores e postes, assim como retirada de postes, para o Pátio Remoto (Lote 
4), já foram executados. Considerar para a Iluminação do Pátio Remoto (Lote 4) os serviços elencados nos 
itens 04.03.01.01.01 à 04.03.02.02.02  da PSQ. 
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26ª PERGUNTA 

Solicitamos envio com urgência em extensão .dwg dos seguintes projetos listados abaixo, já que no modelo 
atual estamos enfrentando dificuldades visualização, leitura e uma melhor análise. 
 
1.       O projeto de ILUMINAÇÃO EXTERNA - SISTEMA VIÁRIO - LOTE 1 (FZ.06/401.08/05918) encontra-se 

em branco, não sendo possível realizar análise e levantamento quantitativos. 
2.      PLANTA DO SUBSOLO – PARCIAL 2 (FZ.06/401.08/04157) encontra-se em branco. 
3.      PLANTA DO SUBSOLO – PARCIAL 3 (FZ.06/401.08/04158) SOMENTE O CANTO INFERIOR 

ESQUERDO (EM TORNO DE 1/8 DO PROJETO) FOI CONTEMPLADO. 
4.      PLANTA DO SUBSOLO – PARCIAL 4 (FZ.06/401.08/04159) - SOMENTE O CANTO INFERIOR 

ESQUERDO (EM TORNO DE 1/8 DO PROJETO) FOI CONTEMPLADO. 
5.       PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO - PARCIAL 4 (FZ.06/401.08/04163) – EM BRANCO 
6.       PLANTA DO SUBSOLO (FZ.06/402.08/04177) - SOMENTE O CANTO INFERIOR ESQUERDO (EM 

TORNO DE 1/8 DO PROJETO) FOI CONTEMPLADO.  
7.       PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO - PARCIAL 5 (FZ.06/401.08/04878) – SEM LUMINÁRIAS NO 

PROJETO 
8.       PLANTA DO 1º PAVIMENTO - PARCIAL 2 (FZ.06/401.08/04881) - PROJETO A0 EM A1 – Informações 

com dependência de escala estão prejudicados devido a impressão. 
9.       PLANTA DO 1º PAVIMENTO - PARCIAL 3 (FZ.06/401.08/04882) - PROJETO A0 EM A1 – Informações 

com dependência de escala estão prejudicados devido a impressão. 
10.    PLANTA DO 1º PAVIMENTO - PARCIAL 5 (FZ.06/401.08/05262) - PROJETO A0 EM A1 – Informações 

com dependência de escala estão prejudicados devido a impressão. 
11.    DETALHES DE ILUMINAÇÃO (FZ.04/401.08/05265) – Sobreposição de cores dificultam visualização e 

analise do projeto. 
12.   O projeto de Iluminação Externa – Sistema Viário - Lote 1 (FZ.06/401.08/05918) encontra-se em 

branco. 
RESPOSTA 

Informamos que o DVD com os desenhos em dwg solcitados estão disponíveis para ser retirado em Fortaleza 
e em Brasília, consoante divulgado na 2ª Parte – Errata do Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC/2015, de      
09/02/2015. 
 
O desenho - PAVIMENTO TÉRREO - PARCIAL 4 (FZ.06/401.08/04877/01) apresenta as luminárias. 

 
27ª PERGUNTA 

A [...] com base no item 1.3 do edital em referencia, vem respeitosamente solicitar os esclarecimentos a 
seguir:  
 
a)  Para os Sistemas eletrônicos, a ETE dos sub-sistemas SICA, SIGUE, SDAI, SISA e SITIA indicam 

como modelo de referência equipamentos do fabricante Johnson Controls, ou equivalentes técnicos. 
Como esta obra é retomada de contrato anterior o qual foi rescindido, questionamos se algum dos 
subsistemas especificados foi parcialmente fornecido na obra anterior e se para este novo RDC deverá 
ser considerado que o vencedor deverá ampliar uma base já instalada. Se positivo, solicitamos informar 
qual o fabricante/modelos dos equipamentos existentes e parcialmente ou totalmente instalados, e que 
deverão ser ampliados para o SICA, SIGUE, SDAI, SISA e SITIA; 
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b) A  ETE do sub-sistema SISA (FZ.06-495.92-009569-01_ETE_REV_LT1.pdf) indica como modelo de 
referência o produto PEGASYS 2000 da Johnson Controls. Porém é sabido que tal produto implementa 
apenas o sistema de controle de acesso (SICA) e não possui capacidade de integração com o SDAI e 
STVV, em desacordo com o MCC. Neste caso, solicitamos que a INFRAERO esclareça se o projeto é 
falho na indicação do modelo de referência, ou se espera que o SISA implemente apenas o acesso aos 
elementos do SICA, em desacordo com o MCC. Com a observação que um equivalente técnico 
também apresentaria as mesmas limitações. 
 

c)  Caso o modelo de referência indicado pela INFRAERO (Pegasys 2000) não atenda aos requisitos do 
MCC do SISA, como será tratada a diferença de valor entre uma solução que implemente o MCC, e o 
P2000 (ou equivalente técnico) ? A INFRAERO prevê essa diferença de valor no cálculo do valor global 
RDC? 
 

d)  A ETE do sub-sistema SITIA indica como modelo de referência o produto METASYS  da Johnson 
Controls. Porém tal produto implementa apenas um supervisório com capacidade de integração apenas 
dos elementos de automação predial (SIGUE), não contendo a tecnologia necessária para implementar 
os requisitos do MCC do SITIA. Neste caso questionamos a INFRAERO se o projeto está correto ao 
indicar o METASYS, e consequentemente suas funcionalidades e limitações para implementar o SITIA, 
como modelo de referência, em desacordo com o MCC. Com a observação que um equivalente técnico 
também apresentaria as mesmas limitações. 

 
e)  Caso a INFRAERO confirme que o SITIA pode ser implementado por um produto com as característica 

do METASYS, e sendo ele não adequado para implementação do MCC do SITIA, como será tratado a 
diferença de valor entre o produto e uma solução que implemente os requisitos do MCC ? A 
INFRAERO considerou essa diferença de valor no cálculo do preço global do RDC ? 
 

f)  Solicitamos esclarecer para o sub-sistema STVV, quais são os fabricantes/produtos já implantados no 
aeroporto e se a integração dos mesmos deve ser considerada como parte do projeto, ou se todos 
serão substituídos. 

 
g)  Solicitamos esclarecer para o sub-sistema SDAI, quais são os fabricantes/produtos já implantados no 

aeroporto e se a integração dos mesmos deve ser considerada como parte do projeto, ou se todos 
serão substituídos. 

 
h)  Solicitamos esclarecer para o sub-sistema SISOM, quais são os fabricantes/produtos já implantados no 

aeroporto e se a integração dos mesmos deve ser considerada como parte do projeto, ou se todos 
serão substituídos. 

RESPOSTA 
a) No contrato anterior foi realizada a revitalização (REFORMA) apenas do SICA do atual Aeroporto de 

Fortaleza com a instalação de equipamentos novos. Na futura reforma do aeroporto, todos os 
equipamentos instalados serão reaproveitados. A execução do serviço foi realizada com a 
subcontratação da empresa Johnson Controls, que instalou os mesmos modelos dos equipamentos 
previstos como referência na ETE do SICA. Foram instalados 09 Unidades de Controle de Acesso; 01 
Estação de trabalho para Supervisão e Manutenção do SICA, completa com todos acessórios, interface 
de comunicação, Teclado , mouse, monitor Padrão SVGA Color de 21”; 01 Estação de trabalho do 
Subsistema de Edição de Cartões do SICA, completa com todos acessórios, interface de comunicação, 



 
 

Continuação do Esclarecimento de Dúvidas nº 003/LALI/2015 
 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO 
SCS - Q. 04 - BL. A - Nº 58 - ED. INFRAERO  Fone: (0xx)(61) 3312-3086 

CEP 70304-902 - BRASÍLIA - DF - BRASIL  Fax: (0xx)(61) 3312-3214 
HOME PAGE: http://www.infraero.gov.br 

Form. 02.02.01 - NI - 2.02/C (GDI) - fl. 6/21 
6 

Teclado , mouse, monitor Padrão SVGA Color de 21”; 34 Leitoras de cartão com tecnologia de 
proximidade; 58 Leitoras de cartão com teclado de segurança, com tecnologia de proximidade; 
Software P2000. 

 
b) O produto PEGASYS 2000 da Johnson Controls que se encontra em funcionamento no terminal 

existente do Aeroporto de Fortaleza, segundo o fabricante, é totalmente integrável aos sistemas SDAI, 
STVV, SITIA e outros. Informamos que o projeto está totalmente de acordo com o MCC de Sistemas 
Eletrônicos da Infraero. 

 
c) O produto PEGASYS 2000 da Johnson Controls que se encontra em funcionamento no terminal 

existente do Aeroporto de Fortaleza, segundo o fabricante, é totalmente integrável aos sistemas SDAI, 
STVV, SITIA e outros. Informamos que o projeto está totalmente de acordo com o MCC de Sistemas 
Eletrônicos da Infraero. 

 
d) Segundo o fabricante o produto Metasys da Johnson Controls em conjunto com o PEGASYS 2000 

atendem a todos os requisitos do MCC para a implementação do SITIA. Destacamos que já existem 
atualmente Aeroportos da Infraero com o Metasys e P2000 desempenhando as funções do SITIA 
requeridas neste edital. 

 
e) O produto Metasys da Johnson Controls em conjunto com o PEGASYS 2000 atendem a todos os 

requisitos do MCC para a implementação do SITIA. 
 

f) Não foram realizados serviços no STVV, de modo que deverão ser substituídos todos os 
equipamentos. A integração a ser considerada é entre o STVV da área de ampliação e da área de 
reforma do atual aeroporto. Como a fase de reforma será após a fase de ampliação, os equipamentos 
instalados na parte da reforma serão uma extensão dos equipamentos da ampliação. 

 
g) Não foram realizados serviços no SDAI, de modo que deverão ser substituídos todos os equipamentos 

do terminal de passageiros atual. A integração a ser considerada é entre o SDAI a ser instalado na 
área de ampliação e posteriormente na área de reforma do terminal de passageiros do aeroporto. 
Destacamos que como a fase de reforma será executada após a fase de ampliação, os equipamentos 
instalados na parte da reforma serão uma extensão dos equipamentos da ampliação. 

 
h) Não foram realizados serviços no SISOM, de modo que deverão ser substituídos todos os 

equipamentos do terminal de passageiros atual. A integração a ser considerada é entre o SISOM a ser 
instalado na área de ampliação e posteriormente na área de reforma do terminal de passageiros do 
aeroporto. Destacamos que como a fase de reforma será executada após a fase de ampliação, os 
equipamentos instalados na parte da reforma serão uma extensão dos equipamentos da ampliação. 

 
28ª PERGUNTA 

Solicitamos esclarecer os itens listados abaixo, com relação a obra em referência, para a elaboração de nossa 
proposta comercial. 
 
1. Solicitamos informar se as portas de correr dos caixilhos C071 e C073 serão automáticas. Caso afirmativo, 

qual item da planilha deve ser considerado para estas portas? 
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2. O documento FZ.06/200.92/03896/02 informa que as ferragens deverão ser de fabricação La Fonte ou 
equivalente técnico e que “Deverá ser fornecida chave provisória para uso durante a obra e chave mestra 
para todas as fechaduras de clindro”. Solicitamos informar se existe restrição quanto à utilização de sistema 
de mestragem das fechaduras de marca similar. 

 
3. Solicitamos disponibilização dos seguintes documentos mencionados no documento FZ.06-202.88-010677-

00_PSQ_REV_URB não encontrados na documentação do Edital: FZ.06_202.01111012 e FZ.06_202.01-
111012. 

 
4. Vidros – Solicitamos informar as seguintes especificações não encontradas na documentação 

disponibilizada: 
 

4.1 O item 02.01.03.04 da PSQ solicita referência do vidro: Cebrace Cool Lite KNT ou equivalente técnico. 
Qual KNT devemos considerar? (Existem várias opções como o KNT 140 ou KNT 155). 

4.2 O item 02.01.03.07 da PSQ solicita referência do vidro: Cebrace - Laminado ou equivalente técnico. 
Qual o tipo de vidro refletivo devemos considerar? Pode ser considerado vidro incolor? 

4.3 O item 03.01.03.07 da PSQ solicita referência do vidro: Cebrace Cool Lite ou equivalente técnico. Qual 
o modelo de Cool Lite devemos considerar?  

4.4 O item 03.01.03.08 da PSQ solicita vidro laminado refletivo referência do vidro: Cebrace- Laminado ou 
equivalente técnico e referência da película de PVB: Llumar ou equivalente técnico. Qual o tipo de 
vidro refletivo devemos considerar? Pode ser considerado vidro incolor? 

RESPOSTA 
1. Não. As portas dos caixilhos supracitados, por localizarem-se em área restrita, necessitam de controle 

de acesso. Neste caso, os itens de planilha a serem considerados estão na disciplina de Sistemas 
Eletrônicos, na especialidade de Controle de Acesso (SICA). 

2. Não há restrição quanto a sistemas de mestragem de marca similar, desde que a marca utilizada 
atenda às especificações técnicas mínimas exigidas no documento. 

3. A numeração dos documentos FZ.06_202.01.111012 e FZ.06_202.01.111013 foram alteradas pelas 
seguintes numerações FZ 01/202.07/03946/02 e FZ.06/202.08/06067/01, respectivamente. Informamos 
que os documentos com a numeração correta foram disponibilizados em PDF no DVD1 e estão 
disponíveis em DWG para retirada pelos interessados em Brasília e em Fortaleza. 

4.1 A referência a ser utilizada é o KNT 155. 
4.2 O item referenciado não corresponde à numeração questionada. No entanto, todos os vidros laminados 

refletivos especificados são incolores. A característica reflexiva refere-se à película interna (PVB). 
4.3 O item referenciado não corresponde à numeração questionada. No entanto, a única especificação que 

possui como referência o modelo Cool Lite se refere ao modelo KNT. 
4.4 O item referenciado não corresponde à numeração questionada. No entanto, todos os vidros laminados 

refletivos especificados são incolores. A característica reflexiva refere-se à película interna (PVB). 
 

29ª PERGUNTA 
Solicitamos as especificações técnicas de todos os extintores da Obra? 

RESPOSTA 
A especificação técnica completa dos extintores da obra se encontram nos seguintes documentos: FZ.06-
600.92-008779-01_ETE-REV-LT1 e FZ.06-600.92-007843-02_ETE_REV_LT2. Que são complementados 
pela tabela abaixo extraída da NBR-12693:1993: 
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Classificação dos extintores segundo o agente extintor, cargas comerciais, unidade extintora e capacidade extintora 

mínima (Fonte: NBR-12693:1993) 

MODELO PORTÁTEIS 

Agente Extintor Carga Comercial Unidade Extintora Capacidade Extintora Mínima 

Pó químico ABC 6kg 4 kg 2:A 20:B C 

Pó químico Seco BC 6 kg 4 kg 20:B C 

Gás Carbônico CO2 6 kg 6 kg 5:B C 

MODELO SOBRE RODAS 

Agente Extintor Carga Comercial Unidade Extintora Capacidade Extintora Mínima 

Pó químico Seco BC 
50kg - N2 

(Nitrogênio) 20kg 80:B C 

Gás Carbônico CO2 50 kg 10kg 10:B C 

 
30ª PERGUNTA 

Conforme o edital é mencionado “a Contratação da Complementação de Projeto Executivo”. Verificamos que 
os anexos do edital, possuem alguns projetos executivos. Esta Complementação de Projetos Executivos seria 
o complemento necessário dos projetos existentes? Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 
Confirmamos que os projetos executivos deverão ser complementados. As orientações referentes às 
complementações do projeto executivo constam na ETE (FZ.01/000.92/010793/00) e PSQ 
(FZ.01/000.88/010796/00) disponibilizados aos licitantes. 
  
Destacamos que a PSQ do projeto executivo (FZ.01/000.88/010796/00) detalhada deverá ser preenchida e 
precificada migrando o valor totalizado para o item 01.04.01 - Projeto Executivo da obra da PLANILHA DE 
SERVIÇOS DE MATERIAIS E QUANTIDADES  - PSQ – Anexo_ XI_Nova_PSQ_Atual do Edital de Licitação.  

 
31ª PERGUNTA 

Conforme a planilha orçamentária foi verificado que os itens 02.07.16.01.01 ao item 02.07.16.01.59 e os itens 
03.06.21.01.01 ao item  03.06.21.01.80 não constam projetos. Pergunta-se: Os projetos que abrangem  estes 
itens acima, estarão disponíveis?  

RESPOSTA 
Informamos que todos os projetos referentes aos itens questionados foram disponibilizados para os licitantes. 
Segue abaixo quadro associando o item de planilha ao respectivo projeto. 
 
Informamos que aqueles marcados na cor verde referem-se aos projetos executivos aprovados e os 
marcados em azul constam na documentação do projeto básico aprovado. 
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ITEM DOCUMENTO   

 
02.07.16.01.01 FZ.06-432.23-06283-0 

 
02.07.16.01.02 FZ.06-432.23-06283-0 

 
02.07.16.01.03 FZ.06-432.23-06283-0 

 
02.07.16.01.04 FZ.06-432.23-06283-0 

 
02.07.16.01.05 FZ.06-432.23-06283-0 

 
02.07.16.01.06 FZ.06-432.23-06283-0 

 
02.07.16.01.07 FZ.06-432.23-06283-0 

 
02.07.16.01.08 FZ.06-432.23-06283-0 

 
02.07.16.01.09 FZ.06-432.23-009187-01-Ventilacao_mecanica_LT1 

 
02.07.16.01.10 FZ.06-432.23-009187-01-Ventilacao_mecanica_LT1 

 
02.07.16.01.11 FZ.06-432.23-009187-01-Ventilacao_mecanica_LT1 

 
02.07.16.01.12 FZ.06-432.23-009187-01-Ventilacao_mecanica_LT1 

 
02.07.16.01.13 FZ.06-432.23-06283-0 

 
02.07.16.01.14 FZ.06-432.23-06283-0 

 
02.07.16.01.15 FZ.06-432.23-009160-01-UTA-02_LT1 

 
02.07.16.01.16 FZ.06-432.23-009161-02-UTA-03_LT1 

 
02.07.16.01.17 FZ.06-432.23-009162-01-UTA-04_LT1 

 
02.07.16.01.18 FZ.06-432.23-009163-01-UTA-05_LT1 

 
02.07.16.01.19 FZ.06-432.23-009164-01-UTA-06_LT1 

 
02.07.16.01.20 FZ.06-432.23-009165-01-UTA-07_LT1 

 
02.07.16.01.21 FZ.06-432.23-009166-01-UTA-08_LT1 

 
02.07.16.01.22 FZ.06-432.23-009141-02-UTA-09_LT1 

 
02.07.16.01.23 FZ.06-432.23-008358-01-UTA-10_LT2 

 
02.07.16.01.24 FZ.06-432.23-009167-01-UTA-23_RC-23_LT1 

 
02.07.16.01.25 FZ.06-432.23-009168-01-UTA-24_RC-24_LT1 

 
02.07.16.01.26 FZ.06-432.23-009169-01-UTA-25_RC-25_LT1 

 
02.07.16.01.27 FZ.06-432.23-009170-01-UTA-26_RC-26_LT1 

 
02.07.16.01.28 FZ.06-432.23-009171-01-UTA-27_RC-27_LT1 

 
02.07.16.01.29 FZ.06-432.23-009172-01-UTA-28_RC-28_LT1 

 
02.07.16.01.30 FZ.06-432.23-009142-01-UTA-29_LT1 

 
02.07.16.01.31 FZ.06-432.23-009143-00-UTA-29_LT2 

 
02.07.16.01.32 FZ.06-432.23-009173-01-UTA-36_RC-36_LT1 

 
02.07.16.01.33 FZ.06-432.23-009174-01-UTA-37_RC-37_LT1 

 
02.07.16.01.34 FZ.06-432.23-009175-01-UTA-38_RC-38_LT1 

 
02.07.16.01.35 FZ.06-432.23-009176-01-UTA-39_RC-39_LT1 

 
02.07.16.01.36 FZ.06-432.23-009177-01-UTA-40_RC-40_LT1 

 
02.07.16.01.37 FZ.06-432.23-009178-01-UTA-42_RC-42_LT1 

 
02.07.16.01.38 FZ.06-432.23-009179-01-UTA-43_RC-43_LT1 

 
02.07.16.01.39 FZ.06-432.23-009180-01-UTA-47_RC-47_LT1 

 
02.07.16.01.40 FZ.06-432.23-009184-01-RC-02_03_LT1 

 
02.07.16.01.41 FZ.06-432.23-009185-01-RC-04_05_LT1 

 
02.07.16.01.42 FZ.06-432.23-009186-01-RC-06_07_08_LT1 

 
02.07.16.01.43 FZ.06-432.23-008388-02-RC-09_10_11_LT2 
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02.07.16.01.44 FZ.06-432.23-06197-0 
 

02.07.16.01.45 FZ.06-432.23-06364-0 
 

02.07.16.01.46 FZ.06-432.23-06364-0 
 

02.07.16.01.47 FZ.06-432.23-06364-0 
 

02.07.16.01.48 FZ.06-432.23-06364-0 
 

02.07.16.01.49 FZ.06-432.23-06364-0 
 

02.07.16.01.50 FZ.06-432.23-06364-0 
 

02.07.16.01.51 FZ.06-432.23-06364-0 
 

02.07.16.01.52 FZ.06-432.23-06364-0 
 

02.07.16.01.53 FZ.06-432.23-06364-0 
 

02.07.16.01.54 FZ.06-432.23-06364-0 
 

02.07.16.01.55 FZ.06-432.23-06364-0 
 

02.07.16.01.56 FZ.06-432.23-06364-0 
 

02.07.16.01.57 FZ.06-432.23-06197-0 
 

02.07.16.01.58 FZ.06-432.23-06197-0 
 

02.07.16.01.59 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.01 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.02 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.03 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.04 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.05 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.06 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.07 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.08 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.09 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.10 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.11 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.12 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.13 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.14 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.15 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.16 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.17 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.18 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.19 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.20 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.21 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.22 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.23 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.24 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.25 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.26 FZ.06-432.23-009149-02-UTA-01_LT1 
 

03.06.21.01.27 FZ.06-432.23-008359-01-UTA-11_LT2 
 

03.06.21.01.28 FZ.06-432.23-008360-01-UTA-12_LT2 
 

03.06.21.01.29 FZ.06-432.23-008361-01-UTA-13_LT2 
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03.06.21.01.30 FZ.06-432.23-008362-01-UTA-14_LT2 
 

03.06.21.01.31 FZ.06-432.23-008363-01-UTA-15_LT2 
 

03.06.21.01.32 FZ.06-432.23-008364-01-UTA-16_LT2 
 

03.06.21.01.33 FZ.06-432.23-008365-01-UTA-17_LT2 
 

03.06.21.01.34 FZ.06-432.23-008366-01-UTA-18_LT2 
 

03.06.21.01.35 FZ.06-432.23-008367-01-UTA-19_LT2 
 

03.06.21.01.36 FZ.06-432.23-008368-01-UTA-20_LT2 
 

03.06.21.01.37 FZ.06-432.23-008369-01-UTA-21_LT2 
 

03.06.21.01.38 FZ.06-432.23-008370-02-UTA-22_RC-22_LT2 
 

03.06.21.01.39 FZ.06-432.23-008373-02-UTA-31_RC-31_LT2 
 

03.06.21.01.40 FZ.06-432.23-008374-02-UTA-32_RC-32_LT2 
 

03.06.21.01.41 FZ.06-432.23-008375-02-UTA-33_RC-33_LT2 
 

03.06.21.01.42 FZ.06-432.23-008376-02-UTA-34_RC-34_LT2 
 

03.06.21.01.43 FZ.06-432.23-008377-02-UTA-35_RC-35_LT2 
 

03.06.21.01.44 FZ.06-432.23-008378-02-UTA-41_RC-41_LT2 
 

03.06.21.01.45 FZ.06-432.23-008379-02-UTA-44_RC-44_LT2 
 

03.06.21.01.46 FZ.06-432.23-008380-02-UTA-45_RC-45_LT2 
 

03.06.21.01.47 FZ.06-432.23-008381-02-UTA-46_RC-46_LT2 
 

03.06.21.01.48 FZ.06-432.23-008382-02-UTA-48_RC-48_LT2 
 

03.06.21.01.49 FZ.06-432.23-008383-02-UTA-49_RC-49_LT2 
 

03.06.21.01.50 FZ.06-432.23-009096-02-RC-01_LT1 
 

03.06.21.01.51 FZ.06-432.23-008389-01-RC-12_13_17_LT2 
 

03.06.21.01.52 FZ.06-432.23-008390-01-RC-14_15_16_18_LT2 
 

03.06.21.01.53 FZ.06-432.23-008391-01-RC-19_20_21_LT2 
 

03.06.21.01.54 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.55 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.56 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.57 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.58 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.59 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.60 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.61 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.62 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.63 FZ.06-432.23-06197-0 
 

03.06.21.01.64 FZ.06-432.23-06367-0 
 

03.06.21.01.65 FZ.06-432.23-06367-0 
 

03.06.21.01.66 FZ.06-432.23-06367-0 
 

03.06.21.01.67 FZ.06-432.23-06367-0 
 

03.06.21.01.68 FZ.06-432.23-06367-0 
 

03.06.21.01.69 FZ.06-432.23-06367-0 
 

03.06.21.01.70 FZ.06-432.23-06367-0 
 

03.06.21.01.71 FZ.06-432.23-06367-0 
 

03.06.21.01.72 FZ.06-432.23-06367-0 
 

03.06.21.01.73 FZ.06-432.23-06367-0 
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03.06.21.01.74 FZ.06-432.23-06367-0 
 

03.06.21.01.75 FZ.06-432.23-06367-0 
 

03.06.21.01.76 FZ.06-432.23-06367-0 
 

03.06.21.01.77 FZ.06-432.23-06367-0 
 

03.06.21.01.78 FZ.06-432.23-06367-0 
 

03.06.21.01.79 FZ.06-432.23-06367-0 
 

03.06.21.01.80 FZ.06-432.23-06367-0 
 

 
32ª PERGUNTA 

1. Relativo à TEMPERATURA DE ENTRADA DE ÁGUA DE CONDENSAÇÃO NOS CHILLERS 
 
1.1.  Tendo em vista que na página 16/133 do documento FZ.06/432.92/04978/06, é informada temperatura 

de 30ºC, conforme se observa: 
 
“As três (03) unidades refrigeradoras de líquido serão equipadas com compressores rotativos do tipo centrifugo, com acionamento por Variador de 
Freqüência. Cada unidade resfriadora terá uma capacidade de 500 TR, resfriando 150,73 m3/h de água, de 15,0ºC para 5,0ºC, quando fornecida 
com 354,75 m3/h de água de condensação a 30ºC. A energia absorvida por cada unidade quando a plena carga não deve exceder 0,562 kW/TR, 
e o valor integrado em carga parcial, NPLV deve ser inferior a 0,39 kW/TR. O evaporador deve ser selecionado com um fator de incrustação de 
0,017610 m².°C/kW, com uma queda de pressão máxima de 2,01 mH2O. O condensador deverá ser selecionado com um fator de incrustação de 
0,044025 m².°C/kW, com uma queda de pressão máxima de 50 kPa.” 

 
1.2.  Tendo em vista que no documento FZ01/43275/04974/04, item 4.1, folha 56/112 é indicada 

temperatura de 28,7ºC, conforme se observa: 
 

“4.1 Unidades Resfriadoras de Líquido Fornecer e instalar Três (03) unidades refrigeradoras de líquido, 
equipadas com compressores do tipo centrifugo, com acionamento por Variador de Freqüência, com as 
características individuais enunciadas neste documento e no caderno de “especificações técnicas 
específicas”. Cada unidade terá uma capacidade de 500 TR, resfriando 151 m3/h de água, de 15,0ºC 
para 5,0ºC, quando fornecida com 354 m3/h de água de condensação a 28,7ºC. A energia absorvida 
por cada unidade quando a plena carga não deve exceder 0,57 kW/TR, e o valor integrado em carga 
parcial, NPLV será inferior a 0,42 kW/TR. O evaporador será selecionado com um fator de incrustação 
de 0,2092 cal/s.cm.K, (0,0005 Btu/hr.ft2.(F.in)), com uma queda de pressão máxima de 50 kPa.” 

 
1.3.  Tendo em vista que no documento FZ01/43275/04974/04, folha 69/112, a temperatura informada é de 

30ºC;  
 
1.4.  Uma vez que a temperatura de 28,7ºC é muito baixa para o elevado bulbo úmido de Fortaleza, o que 

levará as torres a um “approach” muito pequeno; 
 
1.5.  Solicitamos definir qual a temperatura de entrada de água de condensação nos chillers. 

RESPOSTA 
A temperatura de entrada da água de condensação nos Chillers deve ser igual a 30ºC, quando a mesma for 
fornecida na vazão de 354,75 m³/h, conforme descrito na Especificação Técnica FZ.06/432.92/04978/06. Ver 
resposta a 14ª pergunta do Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC/2015, de 09/02/2015.  
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33ª PERGUNTA 
Relativo ao COP (Coefficient of Performance) e NPLV (Non-Standard Part Load Value) 
 
Nos itens 1.2 e 1.3 do questionamento anterior há diferentes valores para COP e NPLV. Para atender aos 
requisitos mínimos de eficiência listados na FZ/06/432.92/04978/06, folha 15, teremos: 
 
CÁLCULO DO COP 100% - será feito nas condições abaixo: 
 
· Temperatura da água que sai do evaporador: 7 ºC; 
· Temperatura da água que entra no evaporador: 12 ºC; 
· Temperatura da água que sai do condensador: 35 ºC; 
· Temperatura da água que entra no condensador: 30 ºC. 
 
De acordo com a FZ/06/432.92/04978/06, folha 16, os outros pontos de cálculo de COP serão como abaixo: 
 
“COP75%: 
Temperatura da água que sai do evaporador: 7 ºC; 
Temperatura da água que entra no condensador:24 ºC. 
COP50%: 
Temperatura da água que sai do evaporador: 7 ºC; 
Temperatura da água que entra no condensador:18 ºC. 
 
COP25%: 
Temperatura da água que sai do evaporador: 7 ºC; 
Temperatura da água que entra no condensador:18 ºC.” 
 
Desta forma, entendemos que o procedimento é o acima descrito. Está correto nosso entendimento? Na 
oportunidade, solicitamos ainda confirmar quais os valores que COP e NPLV devem atingir, calculados como 
acima. 

RESPOSTA 
Ratificamos que o procedimento para cálculo do COP deve considerar as temperaturas descritas nas folhas 
15 e 16/133 da Especificação Técnica Específica -  FZ.06/432.92/04978/06. 
  
Necessário observar o texto destacado na nota técnica transcrita a partir da folha 15/133 da Especificação 
Técnica Específica - FZ.06/432.92/04978/06: 
  
“NOTA: Estas condições são utilizadas somente para calcular o NPLV. Não são as condições para seleção 
das unidades”. 
                                         
 - Os valores de COP dos Chillers serão calculados em função do fluido refrigerante a ser utilizado, ver fluidos 
especificados na folha 22/133 da Especificação Técnica Específica - FZ.06/432.92/04978/06, sendo estes 
variáveis, mas devem obrigatoriamente atingir valores que garantam que o NPLV seja menor ou igual a 0,39 
kW/TR, sendo este o parâmetro fixo de rendimento / eficiência preponderante a ser considerado na seleção 
do Chiller. 
 
Ver resposta a 14ª pergunta do Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC/2015, de 09/02/2015.  
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34ª PERGUNTA 
O Edital_RDC_SBFZ  o item 3.2.1. informa: “Planilhas de Serviços e Quantidades - PSQ (Modelo – Anexo XI), 
cujos itens, discriminações, unidades de medição e quantidades não poderão ser alterados pela licitante, 
exceto quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS;”. 
 
A ETG_Obra_Nova_Rev7 item 6 informa:  “Em caso de divergência entre os desenhos de projeto e a planilha 
de serviços de materiais e quantidades/memorial de quantificação – PSQ, prevalecerão os desenhos de 
projeto.” 
 
O documento Escl_Duvidas_02 enviado no dia 09/02/14 informa na resposta da pergunta 8: “O Regime de 
Contratação é “Empreitada por Preço Unitário. Ver errata – 2ª Parte deste Esclarecimento de Dúvidas nº 
02/LCIC/2015.” 
  
Considerando as informações acima citadas, a medição realizada será em função das quantidades 
executadas , mesmo que esta ultrapasse o valor informado na PSQ. Está correto o nosso entendimento? 

RESPOSTA 
As medições serão realizadas conforme quantidades constantes na planilha de preços e quantidades 
contratual. Eventuais divergências de quantidades apresentadas pela empresa contratada e confirmadas pela 
Fiscalização serão sanadas atendendo as disposições previstas na Lei Nº 12.462 de 05/08/2011 (Regime 
Diferenciado de Contratação - RDC). Caso a licitante identifique divergências durante o período de publicação 
do Edital que antecede a data de abertura de propostas, poderá apresentar à Comissão de Licitação para que 
seja analisada e fornecidos os devidos esclarescimentos.  

 
35ª PERGUNTA 

Em ref. ao RDC ELETRONICO Nº 001/DFLC/SBFZ/2015 a [...] vem através solicitar a V.Sa os seguintes 
esclarecimentos ref. à licitação acima: 
 
a) Relativo ao reajuste, entendemos que os preços serão reajustados mensalmente a partir do 13º mês, 

inclusive, após o mês de emissão da proposta comercial. É correto nosso entendimento? 
 
b) No projeto, o isolamento dos dutos é especificado como em manta de lã de vidro e no documento 

FZ.06/4375/04362/04 define-se a zona térmica 2, onde são indicadas as espessuras abaixo: 
 
b.1)  para espaços ventilados e exteriores: 50 mm 
b.2) para espaços não ventilados: 40 mm 
b.3) para espaços condicionados e dutos enterrados: 30 mm 
 
O mesmo documento indica correções nas espessuras especificadas, em função de características 
isolantes desses materiais. 
 
Tendo em vista que o mercado brasileiro fabrica - ou importa -  apenas duas espessuras de manta de 
lã de vidro, 38 mm e 50 mm, e que na quase totalidade das obras de ar condicionado o material 
utilizado como isolamento de dutos é esse, cujas características são listadas abaixo, correspondendo a 
uma condutividade térmica de 0,038 W/(mºC), perguntamos: a) esse material pode ser utilizado? e b) 
onde a espessura prevista é de 40 mm podemos usar 38 mm? 
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Performance Térmica 

Referência Resistência Térmica (Rt) a 24º C 

Isoflex RT 1.0 1,0 m2 º C/W 

Isoflex RT 1.3 1,3 m2 ºC/W 

RESPOSTA 
a)  O critério de reajuste está estabelecido no subitem 17.2.3.1 do RDC Eletrônico nº 

002/DFLC/SBFZ/2015 em que para fins de atualização dos valores do orçamento de referência  para a 
data de apresentação das propostas, desde que transcorridos 12 meses da data-base sendo 
observados os critérios de reajuste de preços estabelecidos no item “Reajuste de Preços” constante na 
Minuta do Contrato (Anexo 4 do Edital). Portanto, em conformidade com o subitem 6.1 da Minuta do 
Contrato, os preços contratuais serão reajustados no prazo de 12 (meses) e não mensalmente como 
colocado pela Licitante, a contar da data de abertura das propostas prevista no instrumento 
convocatório, pela variação de índices nacionais calculados pela Fundação Getúlio Vargas –FGV e 
publicados na Seção de Índices Econômicos da Revista Conjuntura Econômica. 

 
b)  Sim. O material para execução do isolamento térmico dos dutos deverá ser manta de lã de vidro, 

conforme descrito na folha 73/107 da Especificação Técnica Específica (FZ.06/432.92/04366/05). As 
espessuras indicadas na folha 20/96 do Memorial Descritivo (FZ.06/432.75/04362/04) correspondem ao 
valor mínimo a ser utilizado, devendo se necessário, substituir-se por espessuras maiores do que as 
indicadas neste documento. 

 
36ª PERGUNTA 

Vimos solicitar uma prorrogação do prazo de abertura da licitação em epígrafe, de mais 30 dias, visando 
ofertarmos uma proposta mais atrativa, tendo em vista a complexidade da obra e necessidade de cotações de 
terceiros dos itens mais representativos do escopo da mesma. 

RESPOSTA 
A data de abertura da licitação fora restabelecida para o dia 06 de abril de 2015 conforme publicação no 
Diário Oficial da União – DOU, de 02/03/15, Seção 3, pág. 3. 

 
37ª PERGUNTA 

A [...], pela presente vem solicitar o adiamento da presente concorrência em pelo menos 20 dias, 
fundamentado no fato de que: 
  
a)     Os serviços já executados pelo consórcio anterior, cujos projetos, ensaios, etc foram disponibilizados, 

para que se tenha um parecer mais próximo do real, será necessário um tempo maior para análise e 
estudos dos mesmos, com o objetivo de minimizar riscos e garantir uma oferta mais competitiva; 

 b)     Os serviços de instalações Fixos, os projetos disponibilizados referem-se principalmente a construção 
civil, com isto esta sendo necessário o desenvolvimento de uma série de levantamentos e estudos, por 
nosso pessoal técnico capacitado, em que estes requerem um tempo maior para estudos, face o 
grande volume de serviços a serem precificados. 

  c)     O mesmo se da com as áreas de reformas, cuja a precificação e quantificação também requerem uma 
atenção especial.  

   
Assim sendo, com o objetivo de garantir uma proposta com qualidade e competitiva no referido leilão, 
solicitamos o adiamento da data de apresentação da mesma em pelo menos 20 dias. 
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RESPOSTA 
A data de abertura da licitação fora restabelecida para o dia 06 de abril de 2015 conforme publicação no 
Diário Oficial da União – DOU, de 02/03/15, Seção 3, pág. 3. 

 
38ª PERGUNTA 

Com relação ao certame acima referenciado, segue abaixo perguntas para serem esclarecidas: 
  
1.       Conforme o documento FZ.06-432.75-0436204-MD_REV_LT1 os detalhes do tanque de termo-

acumulação estão no projeto desenho FZ.06/432.08/04373, porém não localizamos esse projeto, 
solicitamos que seja disponibilizado no site esse projeto. 

2.       No documento FZ.06/432.92/04978/06 temos as especificações das caixas de exaustão EX-08P1 e 
EX10 A 41S, mas não localizamos esses itens na PSQ, favor confirmar se os mesmos devem ser 
fornecidos e em que item das PSQ devemos considerar os custos referentes aos mesmos.  

3.       No item 03.06.17.01 da PSQ tem 22 (vinte e dois) splits, na especificação técnica, documento 
FZ.06/432.92/04978/06, tem apenas 19 (dezenove), qual a quantidade correta a ser fornecida? 

4.       Solicitamos que sejam disponibilizados novamente os projetos abaixo relacionados, pois não foram 
disponibilizados nos DVD retirados. 

FZ.06/432.23/05814 FZ.06/432.23/05814 FZ.06/432.08/04373 

FZ.06/432.23/009160 FZ.06/432.23/009161 FZ.06/432.23/009162 

FZ.06/432.23/009163 FZ.06/432.23/009164 FZ.06/432.23/009165 

FZ.06/432.23/008359 FZ.06/432.23/008371 FZ.06/432.23/008372 

5.       Na resposta 10 a) do Esclarecimento de Dúvidas n° 002/LCIC/2015 sita: “Informamos que a porta 
PL06 deverá ser computada em m2, passando o item 02.01.08.02 da PSQ geral para 51,74 m2.... 
Destacamos que a informação será objeto de errata no site da Infraero.” No mesmo 
esclarecimento – 2ª parte errata, item 5 – “Nota Explicativa, sita: “As Planilhas de Serviços e 
Quantidades?PSQ das disciplinas que estão sendo complementadas ou substituídas nesse 
Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC/2015 não alteram a PSd Geral....” Pergunta: houve 
alteração de quantidade no item 02.01.08.02? Será disponibilizada uma nova PSQ? 

6.       Favor disponibilizar novamente o arquivo FZ.06/302.13/007391 pois o mesmo se apresenta corrompido 
não sendo possível visualizar o mesmo(Abrir). 

7.       Favor confirmar se a parte fixa das pontes de embarque fazem parte de escopo dessa licitação e se os 
custos para os mesmos foram contemplados. 

8.       O Edifício garagem (lote 3) faz parte de escopo dessa licitação? Caso positivo, em que item da planilha 
devemos considerar os custos? Os mesmos foram computados no preço global estimado da 
INFRAERO? 

9.       Para o Sistema Eletromecânico do Lote 2 não consta o fornecimento das bombas de água gelada, as 
mesmas são existentes? Essas bombas são novas? Atendem perfeitamente ao projeto? Será 
necessário fazer uma revisão nas mesmas?  

10.    Para o Sistema Eletromecânico do Lote 2 não consta o fornecimento das URL (Unidades Resfriadoras 
de Líquido), as mesmas são existentes? Essas URL são novas? Atendem perfeitamente ao projeto? 
Será necessário fazer uma revisão nas mesmas? 

RESPOSTA 
1.  Informamos que o documento FZ.06/432.08/04373 foi disponibilizado no  DVD 01 (EM PDF) e no DVD 

4 (EM DWG) conforme caminho indicado a seguir: \PROJETO BÁSICO\SISTEMAS MECÂNICOS\AR 
CONDICIONADO\ LOTE 01\ REPRESENTAÇÃO GRÁFICA. 
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2. O Item 02.07.04.14 refere-se a EX-08-P1 conforme documento Anexo_ XI_Nova_PSQ_ATUAL 
(FZ.01/000.88/010805/02) disponibilizado no site de licitações da Infraero.Quanto aos exautores EX10 
a 41S, desconsiderar informação apresentada no documento FZ.06/432.92/04978/06. Os exaustores 
não fazem parte do projeto executivo. 

 
3. Quantidade a ser considerada: 22 (vinte e dois) splits. 

 
4. O documento FZ.06/432.23/05814 foi disponibilizado no DVD 01 (EM PDF) e no DVD 4 (EM DWG) 

\PROJETO BÁSICO\SISTEMAS MECÂNICOS\AR CONDICIONADO\LOTE 02\ REPRESENTAÇÃO 
GRÁFICA.  

 
Os documentos listados abaixo se encontram no DVD 03 (EM DWG) \PROJETO EXECUTIVO\ 
SISTEMAS MECANICOS\LOTE 1 
 
FZ.06/432.23/009160  
FZ.06/432.23/009161  
FZ.06/432.23/009162  
FZ.06/432.23/009163  
FZ.06/432.23/009164  
FZ.06/432.23/009165  

 
O documento FZ.06/432.23/008359 foi disponibilzado no DVD 03 (EM DWG)  \PROJETO 
EXECUTIVO\SISTEMAS MECANICOS\LOTE 2 
 
O documento FZ.06/432.08/04373 foi disponibilizado no  DVD 01 (EM PDF) e no DVD 4 (EM DWG) 
conforme caminho indicado a seguir: \PROJETO BÁSICO\SISTEMAS MECÂNICOS\AR 
CONDICIONADO\ LOTE 01\ REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 

 
5. Sim, houve alteração no quantitativo do item 02.01.08.02. Será publicada errata com os itens do 

Anexo_ XI_Nova _PSQ_Atual que serão ajustados. Ver 2ª Parte deste Esclarecimento de Dúvidas nº 
003/LALI/2015. 

 
6.  Não identificamos falhas no documento. O documento FZ.06/302.13/007391 será publicado no site de 

Licitações da Infraero. 
 
7. Confirmamos a Informação. A parte fixa das pontes de embarque será remunerada através dos itens 

03.02.03.01 (ESTRUTURAS METÁLICAS - SETOR LESTE) e 03.02.08.01 (ESTRUTURA METÁLICA 
AMPLIAÇÃO OESTE) presentes no documento Anexo_XI_Nova_PSQ_ATUAL 
(FZ.01/000.88/010805/02) disponibilizado no site de licitações da Infraero.  

 
8. O edifício garagem não faz parte do escopo desta licitação, conforme indicado no documento 

FZ.01/000.75/10791/00. 
 
9. O Lote 2 apresenta o fornecimento e a instalação de bombas de agua gelada, conforme Especificação 

Técnica FZ.06/432.92/04978/06 (item 2.1.3). 
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10. O Lote 2 apresenta o fornecimento e a instalação de Unidades Resfriadoras de Líquido, conforme 
Especificação Técnica FZ.06/432.92/04978/06 (item 2.1.1). 

 
39ª PERGUNTA 

Com relação a execução das estruturas metálicas favor esclarecer: 
1. Quais os horários de trabalho permitido? 
2. Quais as condições de acesso de máquinas e equipamentos de montagem ao prédio existente, que 

tipo de equipamento poderemos acessar para estas montagem? 
3. Haverá alguma restrição de acesso e movimentação de equipamentos e peças nos pisos existentes? 
4. Para a montagem das novas estruturas existe alguma restrição quanto a horários, altura da lança de 

guindastes, movimentação de cargas, etc? 
RESPOSTA para os itens 1, 2 ,3 e 4. 

Não há restrição de horários. A empresa vencedora do certame deverá cumprir o prazo de execução 
contratual para cada fase da obra. Para as obras de reforma do TPS existente e troca de coberturas dos 
saguões, o ingresso de máquinas poderá ser feito pelos portões de acesso àquelas áreas. O piso do 
pavimento térreo, com revestimento em granito, é dimensionado para uma sobrecarga de utilização de 
300Kg/m2. Caberá à empresa vencedora do certame a responsabilidade e custeio da distribuição da carga 
para atender à capacidade máxima de cada trecho da estrutura bem como a proteção do piso existente. Para 
tanto, a Infraero disponibilizará os desenhos existentes de “as built” das áreas do TPS existente em questão. 

 
40ª PERGUNTA 

Em visita técnica realizada ao Aeroporto de Fortaleza foi nos informado que o sindicato adotado no local é o 
SINTEPAV-CE , devemos considerar essa informação?  

RESPOSTA 
Informamos que não constitui responsabilidade da Infraero definir o sindicato a ser adotado para a obra. A 
empresa vencedora do certame deverá consultar o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE para obter essa 
informação. 
 

41ª PERGUNTA 
Com relação ao certame acima referenciado gostaríamos de esclarecer. 
  
1.      Quanto ao item “03.06.22.02.03” da PSQ: “Tanque óleo diesel V=5000L (Ø1600 x L2 500mm) 

(Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento)”, deve-se considerar a execução de uma 
bacia de contenção? Qual material utilizar? 

 
2.      O item “02.04.10.07.15” da PSQ: “Luminária decorativa de sobrepor, cilíndrica, com corpo em alumínio 

repuxado, refletor metalizado de alta performance, com respiro na parte central para dissipação de 
calor, vidro recuado plano temperado jateado e acabamento em pintura eletrostática na cor preta ou 
branca, para 1 lâmpada Vapor Metálico Duplo Contato 70W - Com alojamento separado, acoplado ao 
corpo, para os equipamentos auxiliares, fornecida com rabicho e reator (1x150W-220V). Referência: 
LVM-071 da Sylvania ou Equivalente Técnico.” Pede-se: Qual potência adotar para os elementos? 

RESPOSTA 
1.       A edificação, inclusive a bacia de contenção do tanque de Óleo Diesel está representada na planta 

FZ.01/202.07/05289/00 da subespecialidade Urbanismo a ser detalhada no projeto executivo e serão 
remuneradas por meio de subitens do item 03.01.20 previsto no Anexo_XI_ Nova_PSQ_Atual 
(FZ.01/000.88/010805/02) publicada no site de Licitações da Infraero. O memorial de cálculo de 
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quantidades referente à edificação supracitada consta no documento FZ.06/202.88/010713/00 LT2 da 
subespecialidade urbanismo. O item 03.06.22.02.03 (Tanque óleo diesel V=5000L (Ø1600 x L2 
500mm) (Fornecimento, Instalações, Testes e Comissionamento) da Anexo_XI_ Nova_PSQ_Atual  
(FZ.01/000.88/010805/02)  contempla apenas o tanque de óleo diesel. Conforme Memorial Descritivo 
FZ.01/400.75/06360/00 de Alimentação de Óleo Diesel, pág 07 e 08: “(...)Este tanque estará dentro de 
um dique de contenção de concreto para evitar que eventuais vazamentos do mesmo contaminem o 
meio ambiente (...)”. 

2       Adotar a potência de 70W para os elementos. 
 

2ª PARTE – ERRATA  

 
A Comissão de Licitação designada para processar a licitação - 

RDC Eletrônico nº 002/DFLC/SBFZ/2015 comunica que foram ajustados os seguintes dispositivos editalícios, 
conforme abaixo:  
 
1. Edital. Anexo_ XI_ Nova_ PSQ_ atual - publicada em 31/01/2015. Considerar as seguintes adequações 

na Planilha de Serviços e Quantidades - PSQ detalhadas no quadro abaixo: 
 
 Item   02.01.02.04.03 – alteração da unidade de medida de diâmetro de mm para cm; 
 Item   02.01.18.04.02 – alteração da unidade de medida de m3 para un; 
 Item 02.01.02.08.02 - acréscimo de quantidade; 
 Item 02.04.09.09.02 – alteração da descrição/especificação 
 Item 02.05.11.04 e subitens 02.05.11.04.01 a 02.05.11.04.12 – realinhamento de unidades de 

medida e quantidades, considerando que havia deslocamento de linhas na planilha publicada; 
 Item 03.05.05.04.01 – acréscimo de quantidade. 
 Item 03.06.21.01.81 – inclusão de item. 
 Item 03.06.21.01.82 – inclusão de item. 
 Item 03.06.21.01.83 – inclusão de item. 
 Item 04.05.03.01 – descrição do item. 

 

02.01.02.04.03 
G003 - Grades Metálicas - 4,726 x 2,50m Grade em barra de aço galvanizado tubular, Ø 3cm, e 
fechamento em tela ondulada de abertura 2” e fio 10, pintura eletrostática na cor grafite. 

un. 1,00 

02.01.18.04.02 Licuala grandis, Licuala, porte: 3,0 un. 6,00 

      
 

02.01.02.08.02 
Portas automáticas - C002 / C023 / C024 / C033 / C095 / PL06 - Portas automáticas - Conjunto composto 
por duas folhas automáticas deslizantes em alumínio anodizado cor preto. Dimensões conforme projeto. 
Referência: Dorma ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica. 

m² 51,74 

      
 

02.04.09.09.02 

Construção de rede de dutos com 4 tubos de 4" (100 mm), PEAD (Polietileno de Alta Densidade), 
corrugado helicoidal, envelopados em concreto. Incluindo (tampões/ terminais em cada trecho, fita de 
aviso perigo energia e arame guia) e sobressalentes conexão I de união de tubos PEAD, Kit de vedação 
composto de mastique e 1 rolo de filme de PVC. 

m 78,00 

      
 

02.05.11.04 
Diversos: Fornecimento de Sobressalentes, conforme item 2.4.2 da Especificação Técnica da ET 
FZ.06/494.92/008948 , sendo:                                                                                                                   
                                                                                                                               

  
 

02.05.11.04.01 
Detector de fumaça do tipo óptico, endereçável, Ref. JOHNSON CONTROLS, modelo 2951J ou 
equivalente técnico, conforme item 4.2  da ET FZ.06/494.92/008948               

un 72,00 
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02.05.11.04.02 
Detector de fumaça Linear, endereçável, Ref. JOHNSON CONTROLS, modelo FSB-200A ou equivalente 
técnico, conforme item 4.3  da ET FZ.06/494.92/008948               

un 1,00 

02.05.11.04.03 
Detector de tempertatura tipo termovelocimétrico, endereçável, Ref. Johnson Controls, modelo 5951J ou 
equivalente técnico, conforme item 4.4 da ET FZ.06/494.92/008948               

un 11,00 

02.05.11.04.04 
Base para detectores, para montagem dos detectores dos itens 08.08.110.01 e 03 , Ref. Johnson Controls, 
modelo B210LPJ  ou equivalente técnico, conforme item 4.5 da ET FZ.06/494.92/008948               

un 83,00 

02.05.11.04.05 
Base para detectores com saída para indicador visual, para montagem dos detectores do item 
08.08.110.01 , Ref. Johnson Controls, modelo B210LPJ  ou equivalente técnico, conforme item 4.6 da ET 
FZ.06/494.92/008948               

un 54,00 

02.05.11.04.06 
Acionador manual, endereçável,  para instalação em caixa embutida, Ref. Johnson Controls, modelo JBG-
12LX/RA100Z  ou equivalente técnico, conforme item 4.7 da ET FZ.06/494.92/008948               

un 13,00 

02.05.11.04.07 
Modulo de Comando, endereçável,  para instalação em caixa aparente, Ref. Johnson Controls, modelo 
M300CJ  ou equivalente técnico, conforme item 4.8 da ET FZ.06/494.92/008948                 

un 1,00 

02.05.11.04.08 
Modulo Monitor, endereçável,  para instalação em caixa aparente, Ref. Johnson Controls, modelo 
M300MJ  ou equivalente técnico, conforme item 4.9 da ET FZ.06/494.92/008948               

un 1,00 

02.05.11.04.09 
Modulo Isolador, endereçável,  para instalação em caixa aparente, Ref. Johnson Controls, modelo 
M500XJ  ou equivalente técnico,  conforme item 4.10 da ET nº FZ.06/494.92/008948             

un 7,00 

02.05.11.04.10 
Indicador Visual,  para instalação no forro, Ref. Johnson Controls, modelo RA100Z  ou equivalente técnico, 
conforme item 4.11 da ET nº FZ.06/494.92/008948             

un 54,00 

02.05.11.04.11 
Avisador Sonoro Visual,  para instalação em caixa embutida, Ref. Johnson Controls, modelo P2R/P2W  ou 
equivalente técnico, conforme item 4.12 da ET nº FZ.06/494.92/008948      

un 1,00 

02.05.11.04.12 
Desmontagem do equipamentos de SDAI existentes e deverão ser entregues à Infraero,  conforme item 
3.1.2.1  da ET FZ.06/494.92/008948         

cj 1,00 

  · 02 centrais Honeywell FS 90, com 09 laços de 99 pontos, classe A em cada Central;         
 

  · 1.555 Sensores e Atuadores, sendo 796 de uma central e 759 da outra central;   
 

  · 01 Servidor de Rede;   
 

  . 02 Estações de Trabalho;   
 

  · Cabos dos laços e de alimentação do sistema;   
 

  · Rede de Dutos.   
 

    

03.05.05.04.01 

CABO ELÉTRICO DE FORÇA DE MÉDIA TENSÃO 8,7/15kv, UNIPOLAR, FIO DE COBRE NU, 
TEMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 2, ISOLAÇÃO EM COMPOSTO TERMOFIXO DE 
BORRACHA EPR, TEMPERATURA 105°C, CAPA EXTERNA EM TERMOPLÁSTICO DE PVC FLEXÍVEL 
SEM CHUMBO, BLINDADO, NA COR PRETA, FABRICADO CONFORME NORMA NBR 7286, SEÇÃO 
NOMINAL #50mm². REFERÊNCIA: EPROTENAX COMPACT 105 8,7/15kv DA PRYSMIAN OU 
Equivalente Técnico APROVADO 

m 1161 

    

 03.06.21.01.81 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, 
TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM 
COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE ATÉ OS EQUIPAMENTOS E 
PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-013-SS, Vide as características técnicas e os parâmetros de 
seleção nas Especificações técnicas Específicas para Ventiladores de Impulso. 

un  1,00 

 03.06.21.01.82 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, 
TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM 
COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE ATÉ OS EQUIPAMENTOS E 
PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-014-SS, Vide as características técnicas e os parâmetros de 
seleção nas Especificações técnicas Específicas para Ventiladores de Impulso. 

un  1,00 

 03.06.21.01.83 

FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO COM ACESSÓRIOS DE MONTAGEM, SUPORTAÇÃO/FIXAÇÃO, 
TESTES DE AJUSTES E BALANCEAMENTO DO QUADRO ELETRICO DE FORÇA E COMANDO, BEM 
COMO, TODO CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA DESTE ATÉ OS EQUIPAMENTOS E 
PERIFERICOS PERTINENTES. QE-EX-015-SS, Vide as características técnicas e os parâmetros de 
seleção nas Especificações técnicas Específicas para Ventiladores de Impulso. 

un  1,00 

04.05.03.01 

Execução de banco de dutos envelopados em areia e testemunho em concreto, com dutos de PVC tipo 
corrugado (mod. Kanalex da Kanaflex ou equivalente), incluindo regularização  da vala, fornecimento de 
areia, lançamento do fio guia e colocação dos berços espaçadores a cada 3m nas seguintes 
caracteristicas: , conforme item 5.1.7 da Especificação Técnica SN.01/490.92/01362,  conforme item 5.11 

da  ET de nº FZ.01/490.92/008228. 06 dutos de  100mm 

m 51 
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2. Readequação [inclusões e exclusões] nos pacotes da Estrutura Analítica de Projeto - EAP, documento 

FZ.01/000.98/010801/01. A versão atualizada é parte integrante deste Esclarecimento de Dúvidas nº 
003/LALI/2015. 

 
3. Edital. Anexo IV – Minuta do Contrato. Substituição da minuta do contrato – Anexo IV do Edital. A 

minuta do termo contratual, atualizada, encontra-se anexa a este Esclarecimento de Dúvidas nº 
003/LALI/2015. 

 
4. A data de abertura do RDC Eletrônico nº 002/DFLC/SBFZ/2015 marcada para o dia 06/03/2015, fica 

adiada para o dia 06 de abril de 2015, no mesmo local e horário conforme aviso publicado no Diário 
Oficial da União de 02/03/2015, Seção 3, pág. 3. 

 

3ª PARTE - RATIFICAÇÃO 

 
 
Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições 

estabelecidas no edital, inclusive a data de abertura da licitação, que está marcada para o dia 06 de ABRIL 
de 2015 no site: https://www.licitacoes-e.com.br., conforme publicação no Diário Oficial da União – DOU, de 
15 de dezembro de 2014, Seção 3, pág. 4.  

 
Informações na Gerência de Licitações da INFRAERO localizada no 

SCS, Quadra 4, Bloco “A”, Edifício Centro-Oeste, 2º andar, em Brasília/DF, tel.: nº (61) 3312-3042/2575 ou 
nos sites: http://www.licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou http://www.licitacoes-e.com.br. 

 
Brasília/DF, 05  de  março de 2015. 

 
 
 
 

RÔMULO TÔRRES BRAZ 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
 

JEFFERSON BANDEIRA GUEDES DANIELE MARQUES ANDOLFATO 
Membro Técnico/SEPS Membro Técnico/SEPS 
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