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1. OBJETIVO  

Este documento estabelece as condições técnicas necessárias para o fornecimento, 
instalação, testes e comissionamento do sistema de SISO / BDO e respectiva 
infraestrutura a serem implantados na ampliação do Terminal de Passageiros do 
Aeroporto Internacional Pinto Martins – Fortaleza / CE. 

Este documento se refere ao Lote 5 do projeto, referente à Ampliação do TPS. 

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

2.1.  DEFINIÇÕES DOS TERMOS 

Para melhor entendimento dos componentes do projeto, visando à padronização de 
termos nas tramitações de informações e a simplificação das referências citadas neste 
documento, são relacionadas, a seguir, as denominações e siglas mais utilizadas neste 
documento: 

 CAD - Certificado de Aceitação Definitiva - Certificado emitido depois de concluído, 
com sucesso, o período de avaliação do CAP, caso os itens de fornecimento sejam 
aceitos pelos critérios estabelecidos; 

 CAF - Certificado de Aceitação em Fábrica - Certificado emitido que caracteriza a 
conclusão, com sucesso, dos testes realizados em fábrica; 

 CAI - Certificado de Aceitação Inicial - Certificado emitido depois de concluído, com 
sucesso, o Comissionamento; 

 CAP - Certificado de Aceitação Provisória - Certificado emitido condicionalmente, 
durante o período de avaliação referente ao CAI; 

 COA - Centro de Operações Aeroportuárias; 

 CONTRATADA - Empreiteira responsável para o fornecimento e instalação dos 
sistemas; 

 CONTRATANTE - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO; 

 COMISSIONAMENTO - Atividade a ser executada para verificação e certificação de 
todos os itens do fornecimento do Contrato; 

 ESCOPO DE FORNECIMENTO desta Especificação Técnica, incluindo toda a 
documentação Técnica, equipamentos, materiais, acessórios, testes e inspeções, 
comissionamento, treinamento, etc.; 

 FISCALIZAÇÃO - comissão designada pela Contratante como responsável pelo 
acompanhamento da elaboração do projeto; 

 FORNECEDOR - Empresa parceira da CONTRATADA, responsável pelo fornecimento 
do SISO / BDO do aeroporto em questão; 

 FORNECIMENTO - Compreenderá os equipamentos e serviços objeto desta 
especificação; 

 INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária; 
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 INSPEÇÃO - Verificação, a critério da INFRAERO, das diversas etapas de fabricação 
dos equipamentos, materiais e/ou serviços, sendo realizada pelo INSPETOR diretamente 
no local da realização da mesma; 

 INSPETOR - Elemento da INFRAERO auxiliado ou não por profissional ou empresa 
autorizada, que exercerá as funções de inspeção; 

 PROPONENTE - Empresa que se propõe a fornecer o sistema objeto desta 
especificação; 

 SUB-FORNECEDOR - Empresa contratada pelo FORNECEDOR para o fornecimento 
total ou parcial dos equipamentos, materiais e/ou serviços, escopo desta Especificação 
Técnica;  

 TESTE DE ACEITAÇÃO EM FÁBRICA - Teste a ser realizado nas instalações do 
FORNECEDOR, para verificação do desempenho dos equipamentos a serem fornecidos, 
em relação as suas partes componentes e aos seus desempenhos globais 

 TPS - Terminal de Passageiros do Aeroporto de Fortaleza - CE, edificação onde serão 
instalados os equipamentos objeto da presente especificação. 

2.2.  SUSTENTABILIDADE 

Todos os produtos e os componentes eletroeletrônicos considerados lixo tecnológico 
devem receber destinação final adequada que não provoque danos ou impactos 
negativos ao meio ambiente e à sociedade.  

O FORNECEDOR deverá garantir o uso de produtos sem substâncias perigosas ou 
proibidas como prevê as seguintes normas: 

 Lei n° 12.305 (Política Nacional de Resíduos sólidos); 

 Resolução CONAMA 307 (Gestão dos Resíduos da Construção Civil); 

 Resolução CONAMA 401 (estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e 
mercúrio); 

 Lei n° 13.103 (Política Estadual de Resíduos Sólidos – CE). 

2.3.  GARANTIAS 

Garante-se: 

a) Que todos os materiais, equipamentos, componentes e acessórios são novos, de alto 
grau de qualidade (inclusive os serviços) em conformidade com os padrões normativos 
internacionais aplicáveis e que entrarão em operação em plenas condições de 
funcionamento.  

b) Assistência Técnica, sem ônus a INFRAERO, por um período abaixo discriminado, a 
partir da data da emissão do CAD, pelos períodos de:  

 Doze meses para os equipamentos, materiais e serviços de instalação; 

 Vinte e quatro meses para software e as aplicações desenvolvidas, sendo que neste 
período, qualquer nova versão dos softwares implantados será gratuitamente repassada 
para a INFRAERO. 
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c) Cobertura sobre quaisquer defeitos provenientes de erros e/ou omissões, mesmo 
aqueles decorrentes de erros de concepção de projeto, matéria-prima, fabricação, 
inspeção, ensaios, embalagem, transportes, manuseios, montagem, comissionamento, 
treinamentos, etc., excluindo-se danos ou defeitos decorrentes do desgaste normal ou 
uso anormal, influências externas de terceiros não imputáveis ao FORNECEDOR. 

d) Durante o período de garantias, o tempo de atendimento de qualquer mau 
funcionamento será de, no máximo, quarenta e oito horas úteis, a contar do chamado / 
comunicado da INFRAERO, sendo os defeitos e/ou problemas técnicos ocorridos serem 
sanados / resolvidos em ate dois dias úteis. 

e) Assistência Técnica de boa qualidade, fornecimento de peças de reposição e tempo de 
resposta satisfatório, durante e após o período de garantia, por um período de, no 
mínimo, sete anos. 

f) O FORNECIMENTO de qualquer peça ou parte de equipamento e/ou componente do 
sistema que vier a apresentar defeito ou equipamentos adicionais compatíveis para 
expansões do sistema, deverão ser fornecidos no prazo máximo de dois meses, contados 
a partir do comunicado da INFRAERO. 

2.4.  PEÇAS SOBRESSALENTES 

2.4.1.  Peças Sobressalentes para o Período de Garantia 

A CONTRATADA manterá Fortaleza, sem ônus para a INFRAERO, um lote de peças 
sobressalentes, ferramentas e acessórios necessários para a manutenção dos sistemas 
durante o período de garantia.  

 

3. SERVIÇOS 

3.1.  MONTAGEM, INSPEÇÃO, ENSAIOS E LIBERAÇÃO 

3.1.1.  Ensaios, Testes e Verificações em Fábrica 

Serão realizadas verificações dimensionais de acabamentos, de tensões aplicadas nas 
fiações e quaisquer outras verificações mecânicas, elétricas ou eletrônicas necessárias, a 
fim de comprovar a obediência a todas às exigências desta Especificação Técnica e de 
todos os demais documentos técnicos contratuais, os quais farão parte integrante do 
Roteiro de Inspeções. 

Serão executadas em fábrica todas as verificações de montagem e ensaios para 
comprovar ao inspetor a estrita observância às especificações, ao perfeito funcionamento, 
qualidade e ao desempenho dos equipamentos. 

Os testes de fábrica dos Visualizadores, Painéis de LEDs e Terminais de Serviços, objeto 
deste fornecimento, constarão de inspeção visual e avaliação do desempenho específico 
dos equipamentos em situação de regime de trabalho para o fornecimento do sistema e 
constarão de: 

 Inspeção visual; 

 Testes funcionais; 

 Testes de Alimentação Elétrica. 
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Caso os testes de fábrica sejam realizados fora da cidade de Fortaleza, os custos de 
transporte, estadia e refeição dos fiscais da INFRAERO serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

3.1.2.  Montagem e Instalação, Ensaios, Testes e Verificações no Campo. 

a) Montagem e Instalação 

A montagem e a instalação dos equipamentos do SISO/BDO, escopo deste fornecimento, 
inclui a instalação nos locais previstos em projeto e interligá-los à Rede Telemática e ao 
sistema de alimentação elétrica do TPS. Cada equipamento terá suporte adequado e 
compatível com as soluções arquitetônicas do TPS e deverá ser prevista infra-estrutura 
apenas para interligação dos equipamentos à rede telemática e aos pontos de energia 
previstos junto a eles. 

b) Ensaios, Testes, Verificações no Campo e Comissionamento 

Os ensaios, testes, Verificações e comissionamento deverão prever no mínimo: 

 Verificação se todo o escopo contratado foi fornecido; 

 Conformidade da instalação dos Visualizadores, Painéis e Terminais de Serviço com o 
projeto (aprovado pela Infraero) e a qualidade da mesma; 

 Testes funcionais dos equipamentos em que será verificado o funcionamento do SISO / 
BDO como um todo, comandado pelos servidores hoje em operação. 

3.2.  APOSTILAS DE TREINAMENTO, MANUAIS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
COMISSIONAMENTO 

 

a) Apostilas de Treinamento 

As apostilas de treinamento irão prever treinamento de manutenção preventiva e corretiva 
dos equipamentos do SISO/BDO em que está previsto o fornecimento dos Visualizadores, 
Painéis e Terminais de Serviço. 

As apostilas apresentarão instruções de comandos, ajustes e verificações, procedimentos 
de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Visualizadores, Painéis e Terminais de 
Serviço, que permitam aos treinando uma perfeita compreensão dos comandos, ajustes e 
verificações e manutenção do SISO/BDO. 

Serão fornecidas três vias impressas dos documentos para análise e aprovação e, depois 
de aprovado, uma via para cada treinando e mais três vias de reserva.  

 

b) Manuais 

Serão fornecidos manuais de operação, manutenção e comissionamento impressos e em 
cópia digital.  

Serão fornecidas três vias impressas dos documentos para análise e aprovação e, depois 
de aprovado, serão fornecidas mais três vias impressa e em mídia eletrônica para serem 
entregues ao departamento de manutenção da Infraero.  
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Os manuais incluirão desenhos, diagramas, catálogos, relatórios de inspeção com 
certificados de testes e ensaios (incorporados posteriormente), etc., redigidos em 
português, ou seja: 

Manuais de Operação 

 

 Descrição detalhada de todos e cada um dos procedimentos operacionais dos 
equipamentos; 

 Descrição dos procedimentos de segurança; 

 Descrição das formas de visualização e sinalização operacionais; 

 Descrição de Alarmes, controles, comandos e funções disponíveis. 

 

Manuais de Manutenção 

 

 Descrição detalhada do funcionamento dos equipamentos; 

 Descrição de desmontagem e montagem de todos os módulos dos equipamentos; 

 Descrição detalhada do hardware, software e firmware do sistema, inclusive de suas 
interfaces com outros sistemas e equipamentos, protocolos de comunicação, padrões de 
conexão, periféricos e opcionais fornecidos; 

 Definição dos pontos de testes e procedimentos de ajuste e calibração dos sistemas e 
equipamentos; 

 Diagrama de Blocos, Diagramas Esquemáticos, e vista explodida da montagem dos 
equipamentos; 

 Seqüências ilustradas e detalhadas de desmontagem e montagem dos pontos de 
conexão e fixação dos módulos e cabeamento, detalhes da estrutura, dimensões, 
encaixes, pontos de fixação, gabinetes e suportes; 

 Informação do tipo de material empregado na fabricação das diversas partes, inclusive 
do tipo de proteção, pinturas e acabamentos; 

 Guia de procedimentos para pesquisa de defeitos (troubleshooting); 

 Procedimento de instalação e restauração softwares instalados; 

 Lista de todos os módulos e componentes com a respectiva indicação e codificação 
original do fabricante; 

 Procedimentos e periodicidades recomendados para as intervenções preventivas; 

 Informação sobre a infraestrutura necessária para a execução das atividades de 
manutenção; 

 Procedimentos e Listas de EPI necessários para atender aos requisitos de segurança 
para a execução das atividades de manutenção; 

 Relação das Normas aplicáveis. 
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Manuais de Comissionamento 

 

 Descrição do item a ser testado; 

 Especificação do item ou referência a outros manuais do projeto; 

 Descrição dos testes a realizar e resultados esperados; 

 Espaço em branco para anotação dos resultados obtidos nos testes e comentários; 

 Espaço em branco para anotações de aprovação ou não, em cada teste. 

 

3.2.1.  Forma de Execução 

Os documentos serão entregues à INFRAERO para análise, comentários e aprovação, 
quarenta e cinco dias antes do treinamento.  

3.2.2.  Critério de Medição 

A abrangência do escopo inclui o fornecimento dos documentos e sua aprovação pela 
INFRAERO. 

O desembolso será liberado após a entrega final do conjunto dos documentos para a 
INFRAERO. 

 

3.3.  TREINAMENTO DE MANUTENÇÃO 

 

Para a realização do treinamento será utilizado todo o material didático necessário 
(manuais, apostilas, certificados e procedimentos de avaliação e demais recursos 
audiovisuais) para o perfeito entendimento dos cursos ministrados. 

O treinamento será ministrado nas dependências do aeroporto. Caso a CONTRATADA 
opte por executar o treinamento fora da cidade de Fortaleza, todos os custos referentes a 
viagens, estadia e alimentação dos Treinandos serão de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

 

a) Treinamento de Manutenção 

O treinamento de manutenção será composto de dois módulos: 

 Manutenção Preventiva, onde serão abordados os procedimentos e período para 
manutenção do sistema, com o objetivo de minimizar a necessidade de manutenção 
corretiva; 

 Manutenção Corretiva, onde serão abordados os procedimentos de reparos dos 
Visualizadores, Painéis e Terminais de Serviço, os procedimentos para instalação, 
montagens / desmontagens, testes e substituição dos módulos / componentes da central 
e dos relógios. 
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O Treinamento de Manutenção será administrado para até 07 técnicos da INFRAERO e 
terá duração estimada de 08 horas. 

3.3.1.  Forma de Execução 

O Treinamento incluirá os serviços acima descritos e será ministrado antes dos testes de 
comissionamento do sistema.  

3.3.2.  Critério de Medição 

A abrangência do escopo do treinamento garantirá o aprendizado pelos Treinandos de 
todos os procedimentos necessários para a correta operação e manutenção do sistema.  

O desembolso será liberado após a conclusão do treinamento. 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS 

4.1.  SERVIDOR DE DISTRIBUIÇÃO DO SISO 

Item 08.01.100.01 da PSQ nº FZ.01/492.92/09458 

 

Os servidores do SISO serão do mesmo fabricante do SITIA, SICA e SISA, 
características: 

 01 Processador Quad-Core Intel Xeon, 2.13 GHz 12 M CacheTurbo; 

 16 GB de memória Ram, 4x4 GB, 667 MHz, 2RRDIMM; 

 Controladora de array SAS/Sata-2 de 3 Gb/s com 256 MB de memória cache ECC e 
com bateria (PERC6/i); 

 Configuração dos discos em RAID 1; 

 02 interfaces de rede 10/100/1000 UTP integradas; 

 02 discos rígidos de 512 GB Serial Ata2 de 07.200 rpm; 

 Uma unidade de DVD-RW, com drivers para suporte a WINDOWS última versão, 
LINUX RED HAT; 

 Drivers de configuração para Windows última versão e Linux; 

 Fonte de alimentação: ATX de 110/220 Volts com chaveamento automático, 60 Hz; 

 Banco de dados: Relacional, configuração cliente / servidor cujas licenças serão de 
responsabilidade da INFRAERO.  

Os servidores do SISO serão instalados em bastidor, juntamente com os servidores do 
SITIA, compartilhando o monitor, o teclado e o mouse. 

 

4.1.1.  Forma de Execução 

Os servidores serão instalados na sala técnica do COE/COA no mesmo bastidor do 
servidor do SITIA, conforme indicado nos desenhos do projeto previamente aprovados. 
Em seguida, os mesmos serão interligados à rede estruturada e à rede de alimentação 
elétrica do aeroporto.  
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4.1.2.  Critério de Medição 

A abrangência do fornecimento do Servidor inclui o fornecimento do mesmo, seus cabos e 
conectores. Além disso, também fazem parte deste escopo a documentação técnica, os 
testes de fábrica, sua montagem e instalação, a verificação e testes de instalação, a 
energização e os ensaios de testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por conjunto instalado e será liberado após a instalação, 
cabeamento e testes de comissionamento. 

Referência: DELL, modelo Power Edge R420 ou equivalente técnico. 

4.2.  VISUALIZADOR DE VÍDEO (MONITOR E MINI CPU) 

Item 08.01.100.02 da PSQ nº FZ.01/492.92/09458 

Os Visualizadores de Vídeos serão inteligentes, com tecnologia digital, com comunicação 
via rede e interface TCP/IP, com endereços individuais, processamento e memória local 
para sistema operacional e aplicativos do SISO/BDO. 

Responsáveis por apresentar informações de hora local, partidas, chegadas, esteiras de 
bagagem de embarque, desembarque e restituição, check-in e check-out, constituídos por 
Monitores, com unidades de processamento acopladas, que estarão interligados a um 
servidor de distribuição responsável em comandar a transferência das informações para 
cada grupo de Visualizadores e/ou de painéis. 

Os visualizadores são compostos de dois módulos: 

a) Monitores de Vídeo 

Características técnicas: 

 Telas do tipo LCD com retroiluminação em LED, com propriedades anti-reflexivas, com 
dimensão na diagonal mínima de 32’ e 40’, conforme sua localização; 

 Ângulo de visão mínimo de 160º na horizontal e 120º na vertical, brilho em torno de 
1000 cd/m² e razão de contraste estático mínimo de 10.000:1; 

 Os circuitos eletrônicos de varredura vertical e horizontal serão de alta velocidade e 
auto-sincronizável, para que permita obter-se imagem limpa, clara, nítida e sem 
distorções; 

 Resolução mínima de 1920x1080 com mínimo de 32 bits de resolução em cada 
componente de cor (RGB); 

 Os monitores terão os controles e conectores a seguir relacionados: 

 Chave liga-desliga; 

 Conector RGB; 

 Entrada VGA; 

 Conector HDMI. 

 A alimentação deverá ser 220 VAC, 60 Hz +/- 5%. 

Os monitores serão fornecidos com controle remoto (liga/desliga e funções de setup) em 
caixas com suportes apropriados para cada aplicação, que deverão ser aprovados pela 
INFRAERO. Também faz parte do fornecimento os cabos VGA e de alimentação. 
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b) Mini CPU 

Os Visualizadores serão equipados com microcomputador com programação própria com 
as seguintes características: 

 Processador Atom 230; 

 Motherboard 170 mm x 140 mm; 

 Northbridge SIS 672; 

 Soutbridge SIS 968; 

 Memória SO-DIMM DDR2  667MHz até 2 Gb; 

 Hard Disk SATA 2 Hard Disk 2.5'; 

 Resolução de Vídeo 1024 x 768; 

 Rede Realtek Gigabit 8111DL 10/100/1000; 

 Som Realtek ALC 662 2 Canais; 

 USB 6 Portas USB 2.0; 

 Fonte Externa. 

A rede de comunicação deve ser Ethernet TCP/IP. 

 

Os Visualizadores - Monitores de LED e respectivas CPU´s serão instalados conforme 
segue: 

a) Os Visualizadores - Monitores de LED e respectivas CPU´s a serem instalados com 
suporte confeccionado em cantoneira e chapa de aço SAE 1020, pendente tubular de 
secção quadrada de 50x50mm fixado no teto, o qual será aparafusado na parte posterior 
do monitor e no suporte apropriado para a CPU, e a parte superior do suporte será fixado 
por parafusos em chumbadores na laje. Os cabos para interligação dos equipamentos 
serão encaminhados no interior do tubo suporte. Os visualizadores serão instalados com 
sua base a 2,50 metros do piso acabado.   

b) Os Visualizadores - Monitores de LED e respectivas CPU´s a serem instalados junto a 
parede, no sentido perpendicular a esta, será fixado com suporte tipo mão francesa 
confeccionada com aço SAE 1020, os quais serão fixados na mão francesa aparafusados 
pela parte posterior do monitor e no suporte apropriado para a CPU e a mão francesa 
será fixada por parafusos com chumbadores na parede ou pilar. Os visualizadores serão 
instalados com sua base a 2,50 metros do piso acabado.   

 

São utilizados dois tipos de Visualizadores: 

4.2.1.  Visualizadores - Monitores de LED 40’ 

 

Os monitores terão as características técnicas acima descritas e serão de 40’. 
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4.2.1.1. Forma de Execução 

Os Visualizadores serão instalados nos locais indicados nos desenhos do projeto 
previamente aprovados. Em seguida, os Visualizadores serão interligados à Rede TCP/IP 
e ao sistema de alimentação elétrica do aeroporto.  

4.2.1.2. Critério de Medição 

A abrangência do escopo dos Visualizadores inclui o fornecimento dos mesmos, dos 
suportes, cabos e dos conectores. Além disso, também fazem parte deste escopo a 
documentação técnica, os testes de fábrica, a montagem e a instalação dos 
Visualizadores, a verificação e testes de instalação, a energização dos equipamentos do 
sistema, e os ensaios de testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por conjunto instalado e será liberado após a instalação, 
cabeamento e testes de comissionamento. 

Referência: Samsung, modelo UN40B6000 e Mini CPU Elcoma, modelo Fitty ou 
equivalente técnico.  

4.2.2.  Visualizadores - Monitores de LED 32’ 

 

Os monitores deverão ter as características técnicas acima descritas e ser de 32’. 

4.2.2.1. Forma de Execução 

Os Visualizadores serão instalados nos locais indicados nos desenhos do projeto 
previamente aprovados. Em seguida, os Visualizadores serão interligados à Rede TCP/IP 
e ao sistema de alimentação elétrica do aeroporto.  

4.2.2.2. Critério de Medição 

A abrangência do escopo dos Visualizadores inclui o fornecimento dos mesmos, dos 
suportes, cabos e dos conectores. Além disso, também fazem parte deste escopo a 
documentação técnica, os testes de fábrica, a montagem e a instalação dos 
Visualizadores, a verificação e testes de instalação, a energização dos equipamentos do 
sistema, e os ensaios de testes de comissionamento. 

O desembolso será medido por conjunto instalado e será liberado após a instalação, 
cabeamento e testes de comissionamento. 

Referência: Samsung, modelo UN32C400 e Mini CPU Elcoma, modelo Fitty ou 
equivalente técnico.  

 

4.3.  TERMINAIS DE SERVIÇO (Staff) 

Item 08.01.100.04 da PSQ nº FZ.01/492.92/09458 

Características: 

 Um Processador INTEL Duo core 2 ou superior; 

 Memória: 
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 Cache mínimo de 4 Mb full speed por processador; 

 Memória Principal no mínimo de 4GB DDR3, expansível sobrando 1 slot livre; 

 Placa-mãe, com as seguintes características: 

 Controladora PCI Ultra Ata (IDE) DMA 33 incorporado com capacidade para 4 
dispositivos; 

 Uma interface serial RS-232 padrão UART 16550A; 

 Mínimo de quatro interfaces USB 3.0 (Universal Serial Bus); 

 Barramento PCI Express 2.0, com no mínimo 04 (quatro) slots, sendo 03 (três) PCI e 

 BIOS em FLASH EPROM com as seguintes características: 

 Possibilidade de configuração de senhas no SETUP a dois níveis, administrador e 
usuário (administrator and user password), que controlem acesso ao boot, ao disco 
flexível e ao SETUP; 

 Com tecnologia Plug & Play; 

 Bios atualizável via software com device drives para WINDOWS última versão, LINUX 
RED HAT 6.X; 

 Uma unidade de DVD-RW, com drivers para suporte a WINDOWS última versão, NT, 
LINUX RED HAT; 

 Placa de rede PCI 10/100/1000 Mbps, com as seguintes características: 

 Padrão Ethernet; 

 Interface padrão PCI; 

 Conexões do tipo RJ-45; 

 Interface do tipo jumperless; 

 Possuir LED indicativo de funcionamento da placa; 

 Com drivers para suporte a WINDOWS VISTA, LINUX RED HAT 6X, Novell-Netware, 
TCP/IP; 

 Em conformidade com as normas IEEE 802.2/3, plenamente compatível com o 
protocolo TCP/IP e gerenciável. 

 Um disco rígido de 500 GB SATA; 

 Drivers de configuração para Windows última versão e Linux; 

 Gabinete ATX com as seguintes configurações: 

 LEDs frontais de identificação de equipamento ligado e acesso ao disco; 

 Uma fonte de alimentação ATX, com power-off através do “shutdown” do sistema 
operacional, potência mínima de 500W, com seleção de tensão (110/220V) e tomada 
externa tripolar 2P+T para ligação do monitor. 

 Monitor policromático LCD nas seguintes configurações: 

 Padrão SVGA Color de 21’; 

 Não entrelaçado e anti-estático; 



INFRAERO      FZ.06/492.92/009459/02                        FL   14/16   

 

 Dot pitch de 0.28 mm e resolução de 1920 x 1080; 

 Recurso de controles digitais “on-screen display”; 

 Teclado e mouse: 

 Teclado Enhanced padrão ABNT para uso com MS/Windows 98, Windows NT 4.0, 
Windows 2000 e Linux com 104 teclas, conector USB, com conjunto dos caracteres da 
língua portuguesa; 

 Dispositivo auxiliar de entrada de dados, compatível com Microsoft Mouse, com 
resolução mínima de 400 dpi e conector padrão USB. 

Toda licença do sistema operacional será fornecido pela INFRAERO. 

4.3.1.1. Forma de Execução 

Os Terminais de Serviço serão instalados nos locais indicados nos desenhos do projeto 
previamente aprovados. Em seguida, os Terminais serão interligados á Rede TCP/IP e ao 
sistema de alimentação elétrica do aeroporto.  

4.3.1.2. Critério de Medição 

A abrangência do escopo dos Terminais de Serviço inclui o fornecimento dos mesmos, 
cabos e dos conectores. Além disso, também fazem parte deste escopo a documentação 
técnica, os testes de fábrica, a montagem e a instalação dos Terminais, a verificação e 
testes de instalação, a energização dos equipamentos do sistema, e os ensaios de testes 
de comissionamento. 

O desembolso será medido por conjunto instalado e será liberado após a instalação, 
cabeamento e testes de comissionamento. 

Referência: DELL, modelo Vostro 260 Slim ou equivalente técnico.  

 

4.4.   PAINÉIS DE LED 

Item 08.01.100.05 da PSQ nº FZ.01/492.92/09458 

Os painéis terão as seguintes características: 

Os painéis serão constituídos por estruturas metálicas, com suportes e demais 
dispositivos para fixação nas laterais das pontes de embarque na área externa. Os 
painéis serão compatíveis com os demais equipamentos da sinalização visual do 
aeroporto. 

Os painéis serão programáveis, com matriz gráfica por pontos de LED com densidade 
aproximada de 1 LED / cm². A capacidade de veiculação de mensagens será de forma 
dinâmica, com o mínimo de 20 efeitos visuais, tais como: pisca, rola para baixo, espelho, 
come - come, etc e as demais características: 

 Capacidade de detectar queda de conexão e exibir uma mensagem padrão, que pode 
ser editada; 

 Rolagem padrão da esquerda para direita; 

 Mínimo de 04 velocidades de rolagem diferentes; 
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 Capacidade de armazenamento para 60.000 caracteres (memória 64 Kb); 

 LED monocromático, padrão vermelho ou âmbar, de alto brilho, e potência luminosa 
superior a 1.200 mCd, que possibilite leitura mesmo com incidência direta de luz solar;  

 Resolução Gráfica de 16 linhas por 128 colunas;  

 Controle automático de luminosidade; 

 Ângulo de leitura, até 90º; 

 Duas possibilidades para altura aproximada de linha central: 5 a 10 cm;  

 Anteparo com filtro luminoso anti-reflexivo; 

 Proteção contra chuva, poeira e areia em suspensão e corrosão por gases;  

 Relógio e calendário interno com cristal de quartzo independente; 

 Retenção de dados por no mínimo 60 dias sem alimentação externa, por meio de 
bateria interna de Ni-Cd com recarga automática, ou através de memória Flash; 

 Ter 24 tipos diferentes de caracteres (dimensional); 

 Identificação de comunicação ativa por meio de LEDs (uma para função “transmite” e 
outro para função “recebe”); 

 Gabinete mecânico confeccionado com perfis em alumínio anodizado com cantos 
arredondados, laterais em ABS ou PU; 

 Temperatura de operação entre: - 5° C e +45°C; 

 Grau de Proteção: IP 66; 

 Fonte de alimentação chaveada, com seleção automática de tensão na faixa de 90 a 
220 Vac, 60 Hz. 

Os painéis de LED comunicar-se-ão com os servidores de distribuição através da Rede 
TCP / IP do aeroporto. 

O painel de LED comunicar-se-á com o software do SIV INFRAERO. 

Os Painéis de LED serão fixados diretamente pela parte posterior na face lateral da parte 
fixa da Ponte de Embarque, logo acima da via de serviço por parafusos em chumbadores.  
Os Painéis deverão ser instalados com sua face inferior faceando a face inferior da 
estrutura fixa da ponte de embarque, de modo a não criar interferência na circulação dos 
veículos.   

4.4.1.1. Forma de Execução 

Os Painéis serão instalados nos locais indicados nos desenhos do projeto previamente 
aprovados. Em seguida, serão interligados á Rede TCP/IP e ao sistema de alimentação 
elétrica do aeroporto.  

4.4.1.2. Critério de Medição 

A abrangência do escopo dos Painéis inclui o fornecimento dos mesmos, cabos dos 
conectores e suportes. Além disso, também fazem parte deste escopo a documentação 
técnica, os testes de fábrica, a montagem e a instalação dos Painéis, a verificação e 
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testes de instalação, a energização dos equipamentos, e os ensaios de testes de 
comissionamento. 

O desembolso será medido por conjunto instalada e liberada após a instalação, 
cabeamento e testes de comissionamento. 

Referência: WYMA, modelo J495MO ou equivalente técnico.  

 


