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1. OBJETIVO 

O presente documento destina-se a apresentar o conjunto de informações e 

dados técnicos que deverão constar do Relatório de Estudos de Engenharia, 

integrante do Estudo de Viabilidade Técnico, Econômico e Ambiental – EVTEA, 

elaborado mediante Chamamento Público Comercial – CPC, visando posterior 

processo de concessão de uso de áreas comerciais. 

 

2. SIGLAS E DEFINIÇÕES 

Área de Utilização 
Comercial/ Unidade 
Comercial 

 
Áreas edificadas e não edificadas para exploração de 
caráter comercial. 

Concessionárias de 
Serviços Públicos 

 
Empresas prestadoras de serviços públicos como 
energia, saneamento e gás combustível.  

CPC  Chamamento Público Comercial 

EVTEA  Estudo de Viabilidade Técnico, Econômico e Ambiental 

Responsável 
Técnico 

 
Profissional, legalmente habilitado, contratado pelo 
concessionário, responsável pela obra de implantação 
da unidade comercial. 

Taxa de Ocupação   
Porcentagem máxima de construção em projeção 
horizontal permitida em um lote ou fração. 

Taxa de 
Permeabilidade 

 
Porcentagem do lote ou fração descoberta, dotada de 
vegetação que permite a infiltração de água.  

Situação Física da 
Unidade Comercial 

 

Conjunto de documentos de cada uma das áreas de 
utilização comercial contendo planta de localização, 
planta baixa com indicação das facilidades e 
capacidade instalada (pontos de entrega das 
instalações), a ser utilizada como referência para a 
elaboração dos estudos. 

 

3. DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Deverão ser listados todos os documentos utilizados para a elaboração do 

estudo. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Porcentagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Proje%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Horizontal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lote
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lote_%28propriedade%29
https://pt.wikipedia.org/wiki/Infiltra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81gua
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Exemplo: 

 Memorandos; 

 Pareceres; 

 Relatórios de análise técnica; 

 Plano Diretor Aeroportuário; 

 Estudos e projetos anteriores; 

 MPP 13.02 (COM): Procedimentos para Chamamento de Projetos, 

Estudos, Levantamentos ou Investigações para Concessão de Uso de 

Áreas; 

4. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO  

 Legislação local  

Deverá ser observada a legislação local que especifique critérios de 

uso e ocupação do solo na região, bem como as normas do Corpo de 

Bombeiros e dos órgãos de Patrimônio Histórico para a implantação do 

empreendimento comercial. Deverão ser considerados, no mínimo, os 

seguintes critérios: 

 Recuos mínimos exigidos: frontal, lateral e fundo; 

 Taxa de ocupação; 

 Taxa de permeabilidade; 

 Gabarito máximo; 

 Número de vagas de estacionamento; 

 Outros critérios que se fizerem necessários. 

 Legislação específica  

Deverão ser observadas as seguintes legislações específicas: 

 Portaria nº 957/GC3, de 9 de julho de 2015: dispõe sobre as 

restrições aos objetos projetados no espaço aéreo que possam 
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afetar adversamente a segurança ou a regularidade das operações 

aéreas, e dá outras providências; 

 RBAC nº 161: Planos de Zoneamento de Ruído de Aeródromo - 

PZR; 

 RBAC nº 153: Aeródromos - Operação, Manutenção e Resposta à 

Emergência; 

 Normas ABNT e outras pertinentes. 

5. SITUAÇÃO FÍSICA DA UNIDADE COMERCIAL 

 Unidade Comercial 

 Descrever a área para implantação do empreendimento e sua 

localização. 

 Inserir Croqui com a Planta de Situação e Locação (áreas externas) 

/ Planta do Pavimento (áreas internas) e referenciar a área a ser 

concedida; 

 Definir os perímetros e dimensões da unidade comercial; 

 Definir a cota altimétrica da unidade comercial em relação ao eixo 

da(s) pista(s) de pouso e decolagem. 

 Condições da Unidade Comercial:  

 Descrever a situação existente, caracterizando a topografia, 

pavimentações, cercamentos (áreas externas) ou pavimento, tipo 

de revestimento, pé-direito, fechamentos (áreas internas) e outros 

aspectos relevantes. 

 Instalações hidráulicas: 

 Descrever a situação existente, possibilidades de interligação de 

redes e limitações; 

 Inserir croqui com as redes existentes. 
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 Instalações sanitárias/drenagem: 

 Descrever a situação existente, possibilidades de interligação de 

redes e limitações; 

 Inserir croqui com as redes existentes. 

 Instalações de gás: 

 Descrever a situação existente, possibilidades de interligação de 

redes e limitações; 

 Inserir croqui com as redes existentes. 

 Instalações elétricas: 

 Descrever a situação existente, possibilidades de interligação de 

redes e limitações; 

 Inserir croqui com as redes existentes. 

 Instalações de telecomunicações: 

 Descrever a situação existente, possibilidades de interligação de 

redes e limitações; 

 Inserir croqui com as redes existentes. 

 Edificações e Benfeitorias Existentes: 

 Descrever as edificações e benfeitorias existentes e respectivos 

estados de conservação, justificando a necessidade ou não de 

demolição dessas; 

 Inserir croqui com as edificações ou benfeitorias existentes, 

contendo localização dentro do lote e dimensões, inclusive altura. 

 Observações: 

 Deverão ser avaliadas as condições in loco e, sempre que possível, 

utilizar ligações próprias para o empreendimento com as redes 

públicas de água, esgoto e energia, evitando interferências com as 

redes exclusivas do aeroporto;   
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 Deverão ser investigadas e descritas as interferências, critérios e 

ações necessárias para a implantação do empreendimento, de 

forma a subsidiar as etapas seguintes e o custo estimado. 

Ficará a cargo do responsável técnico pela elaboração do Relatório de 

Estudos de Engenharia que comporá o EVTEA: 

  Realizar as consultas que se fizerem necessárias às 

concessionárias de serviços públicos e órgãos competentes na 

localidade; 

  Realizar outras consultas e levantamentos que se fizerem 

necessários. 

6. ESTIMATIVA DE INVESTIMENTOS E CRONOGRAMA 

 Estimativa de Investimento: 

Deverá ser apresentado estudo de custos de investimento do 

empreendimento para subsidiar a avaliação econômico-financeira. Tal estudo 

deve ser balizado, quando possível, por metodologia analítica de orçamentação 

com desenvolvimento de planilha de serviços, quantidades e preços unitários e 

composições analíticas de preços unitários, apresentação de composições de 

BDIs e Encargos Sociais. 

Quando, por insuficiência de informações, a aplicação de metodologia 

analítica for impossibilitada, os custos de investimentos devem ser gerados pela 

combinação de metodologia analítica e paramétrica. Serviços quantificáveis 

devem ser estimados por composições analíticas de preços unitários, conforme 

boas práticas de engenharia de custos; os serviços não quantificáveis devem ser 

estimados por meio de estudos paramétricos utilizando bases referenciais de 

obras similares já executadas, custos por metro quadrado ou outro parâmetro 

quantificável. 

Importante: os referenciais que balizarem as estimativas, independente da 

metodologia aplicada, devem ser tecnicamente reconhecidos. 
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  Cronograma: 

Deverá ser apresentado cronograma físico considerando, no mínimo, as 

seguintes etapas: 

 Levantamentos Iniciais; 

 Etapeamento e Planejamento da Obra; 

 Elaboração do Projeto de Engenharia; 

 Aprovações (Projeto, Licenças, Habite-se e etc); 

 Credenciamento; 

 Execução da Obra; 

 Recebimento da Obra. 

As etapas devem estar encadeadas e com durações determinadas.  

7. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

A documentação técnica deverá ser desenvolvida conforme as informações 

solicitadas neste documento 

Após a concessão do Tremo de Autorização para a elaboração dos EVTEAs 

A INFRAERO fornecerá os Modelos e Padrões para serem utilizados na 

apresentação da Documentação Técnica de Engenharia. 

 Produtos: 

O Relatório de Estudos de Engenharia deverá ser composto por: 

 Relatório Técnico; 

 Estudo de implantação composto por representação gráfica e 

memorial descritivo sintético; 

 ART e/ou RRT de autoria do Relatório de Estudos de Engenharia 

devidamente preenchida e assinada. 
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 Codificação 

Os documentos deverão ser apresentados de acordo com as seguintes 

Normas Internas da INFRAERO: 

 NI 21.02, que trata da aplicação visual da logomarca INFRAERO; 

 NI 14.09, que trata da codificação (classificação e numeração) de 

documentos técnicos de Engenharia. 

Observações:  

O Arquivo Técnica da Área de Engenharia da Infraero fornecerá os números 

a serem utilizados na codificação dos documentos mediante demanda por email 

dos Autorizados. 

Os arquivos correspondentes também deverão ser nomeados com o mesmo 

código (INFRAERO) utilizado no documento. 

Exemplo:  Codificação de documento = PA.01/200.73/01236/01. 

                  Nome do arquivo respectivo = PA.01-200.73-01236-01. 

8. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Conforme Anexo V – Critérios de Avaliação e Julgamento constante do 

Termo de Referência, especificamente o Checklist – Avaliação Relatório de 

Estudos de Engenharia – CPC. 


