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1 DO OBJETO 

1.1 Concessão de uso de áreas para fornecimento, instalação e manutenção de 

monitores/equipamentos destinados à veiculação do Sistema Informativo de Voo - SIV 

com promoção publicitária própria e/ou de terceiros, localizadas no Aeroporto de São 

Paulo/Congonhas – Deputado Freitas Nobre – SBSP, conforme descrito abaixo: 

PAINÉIS MONITORES  

 
 

PONTOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS – PUBLICIDADE E SIV 

 

 
 

Código do Ponto 

 

Quantidade 

Computador 
Quantidade Painéis 

Quantidade 

Estrutura 
Informativo SIV Descrição/Localização 

SBSP.01.P.SS.04.001 3  [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida/Chegada 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados aos 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Subsolo (Prox. Escada Rolante) 

 

SBSP.01.P.SS.04.003 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 
 

Partida/Chegada 

 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Subsolo 

 

SBSP.01.P.SS.04.006 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 
 

Partida/Chegada 

 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 a 47 polegadas de tecnologia 

LCD, sendo 02 (dois) monitores destinados 

aos informativos de voo (SIV) e 01 (um) 

monitor destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Subsolo  

 

 

SBSP.01.P.SE.00.030 

 
3 [2 SIV + 1 PUB] 1 

Partida/Chegada 

 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 65 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados aos 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo Saguão Central – 

Saguão de Embarque 

 

 

SBSP.01.P.SE.00.032 

 
3 [2 SIV + 1 PUB] 1 

Partida/Chegada 

 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três),  

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 65 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados aos 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo Saguão Central – 

Saguão de Embarque 

SBSP.01.P.SE.00.092 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados aos 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo / Ala Norte – 

Check-in Embarque  

 

SBSP.01.R.DD.00.066 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Esteira 01 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado aos 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo – Ala Sul – 

Desembarque 
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SBSP.01.R.DD.00.067 
2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Esteira 01 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado aos 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo – Ala Sul – 

Desembarque 

SBSP.01.R.DD.00.068 
 

2 
[1 SIV + 1 PUB] 

 

1 
Esteira 02 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado aos 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo – Ala Sul – 

Desembarque 

SBSP.01.R.DD.00.069 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Esteira 02 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado aos 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo – Ala Sul – 

Desembarque 

SBSP.01.R.DD.00.070 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Esteira 03 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado aos 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo – Ala Sul – 

Desembarque 

SBSP.01.R.DD.00.071 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Esteira 03 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo – Ala Sul – 

Desembarque 

SBSP.01.R.DD.00.072 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Esteira 04 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo – Ala Sul – 

Desembarque 

SBSP.01.R.DD.00.073 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Esteira 04 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo – Ala Sul – 

Desembarque 

SBSP.01.R.DD.00.074 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Esteira 05 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo – Ala Sul – 

Desembarque 

SBSP.01.R.DD.00.075 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Esteira 05 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo – Ala Sul – 

Desembarque 

SBSP.01.P.SD.00.088 3 
[2 SIV + 1 PUB] 

 
1 Chegada 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 55 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo – Ala Sul – 

Desembarque 

SBSP.01.P.SD.00.089 2 [2 SIV + 1 PUB] 1 Chegada 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo – Ala Sul – 

Desembarque  (Ao lado da Rampa de acesso 

ao Subsolo) 
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SBSP.01.R.ED.01.011 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 01 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) 

SBSP.01.R.ED.01.113 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 
Partida 

 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os Portões 01 e 02 (face 

Portão 01) 

SBSP.01.R.ED.01.120 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 
Partida 

 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os Portões 01 e 02 (face 

Portão 02) 

SBSP.01.R.ED.01.018 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 02 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) 

SBSP.01.R.ED.01.021 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os Portões 02 e 03 (face 

Portão 02) 

SBSP.01.R.ED.01.129 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os Portões 02 e 03 (face 

Portão 03) 

SBSP.01.R.ED.01.026 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 
 

Portão 03 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) 

SBSP.01.R.ED.01.114 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os Portões 03 e 04 (face 

Portão 03) 

 

SBSP.01.R.ED.01.121 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) Entre os Portões 03 e 04 (face 

Portão 04) 

SBSP.01.R.ED.01.039 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 04 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) 

SBSP.01.R.ED.01.043 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 
 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 
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HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os Portões 04 e 05 (face 

portão 04) 

SBSP.01.R.ED.01.130 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 47 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os Portões 04 e 05 (face 

portão 05) 

SBSP.01.R.ED.01.119 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 55 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Próximo ao Raio X   

SBSP.01.R.ED.01.030 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 55 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Próximo ao Raio X   

SBSP.01.R.ED.01.029 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 55 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Próximo ao Raio X   

SBSP.01.R.ED.01.031 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 55 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) - – Próximo ao Raio X   

SBSP.01.R.ED.01.054 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 
 

Portão 05 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar, Sala de 

Embarque. 

 

SBSP.01.R.ED.01.057 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os Portões 05 e 06 (face 

Portão 05) 

 

SBSP.01.R.ED.01.122 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os Portões 05 e 06 (face 

Portão 06) 

 

SBSP.01.R.ED.01.062 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 06 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) 

SBSP.01.R.ED.01.115 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 
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sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os Portões 06 e 07 (face 

Portão 06) 

SBSP.01.R.ED.01.131 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os Portões 06 e 07 (face 

Portão 07) 

SBSP.01.R.ED.01.071 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 07 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) 

SBSP.01.R.ED.01.123 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os portões 07 e 08 (face 

portão 07) 

SBSP.01.R.ED.01.124 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os portões 07 e 08 (face 

portão 08) 

SBSP.01.R.ED.01.079 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 08 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) 

SBSP.01.R.ED.01.116 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os portões 08 e 09 (face 

portão 08) 

SBSP.01.R.ED.01.125 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os portões 08 e 09 (face 

portão 09) 

SBSP.01.R.ED.01.086 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 09 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) 

SBSP.01.R.ED.01.088 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os portões 09 e 10 (face 

portão 09) 

SBSP.01.R.ED.01.126 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 
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destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) - Entre os portões 09 e 10  (face 

portão 10). 

SBSP.01.R.ED.01.091 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 10 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) 

SBSP.01.R.ED.01.117 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os Portões 10 e 11 (face 

portão 10) 

 

SBSP.01.R.ED.01.127 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os Portões 10 e 11 (face 

portão 11) 

SBSP.01.R.ED.01.103 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 11 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) 

SBSP.01.R.ED.01.118 3 
 

[2 SIV + 1 PUB] 
1 

 

Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os portões 11 e 12 (face 

portão 11) 

 

SBSP.01.R.ED.01.128 3 
 

[2 SIV + 1 PUB] 
1 

 

Partida 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) – Entre os portões 11 e 12 (face 

portão 12) 

SBSP.01.R.ED.01.110 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 12 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso 1º andar (Sala de 

Embarque) 

SBSP.01.R.RD.00.044 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 13 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo - Sala de Embarque 

Remoto 

SBSP.01.R.RD.00.045 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 14 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo - Sala de Embarque 

Remoto 

SBSP.01.R.RD.00.046 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 15 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo - Sala de Embarque 
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Remoto 

SBSP.01.R.RD.00.047 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 
 

Portão 16 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo - Sala de Embarque 

Remoto 

SBSP.01.R.RD.00.048 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 17 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo - Sala de Embarque 

Remoto 

SBSP.01.R.RD.00.049 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 
 

Portão 18 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo - Sala de Embarque 

Remoto 

SBSP.01.R.RD.00.050 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 19 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo - Sala de Embarque 

Remoto 

SBSP.01.R.RD.00.051 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 20 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo - Sala de Embarque 

Remoto 

SBSP.01.R.RD.00.052 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 21 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo - Sala de Embarque 

Remoto 

SBSP.01.R.RD.00.053 2 [1 SIV + 1 PUB] 1 Portão 22 

 

Painel no formato 01 (um) por 02 (dois), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 01 (um) monitor destinado ao 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo - Sala de Embarque 

Remoto 

SBSP.01.R.RD.00.038 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 46 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Piso Térreo - Sala de Embarque 

Remoto  (Sobre o Elevador) 

SBSP.01.P.OU.02.001 3 [2 SIV + 1 PUB] 1 Partida/Chegada 

 

Painel no formato 01 (um) por 03 (três), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 02 (dois) monitores destinados ao 

informativos de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: 2º Andar – Restaurante 

SBSP.06.P.EG.00.151 5 [4 SIV + 1 PUB] 1 Partida/Chegada 

 

Painel no formato 01 (um) por 05 (cinco), 

HORIZONTAL, utilizando monitores de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo 04 (quatro) monitores destinados ao 

informativo de voo (SIV) e 01 (um) monitor 

destinado a publicidade (mídia). 

Localização: Estacionamento – Edifício 

Garagem – G2 

 

 

SBSP.01.R.RD.00.099 

 

 

1 

 

 

[1 SIV + PUB 
50% MONITOR 

+ PUB 

ESTÁTICA] 
 

 

 

1 

 

 

Calçada ônibus 3 

Partida 

 

 

 

Painel Informativo – ônibus   com 01 tela de 

face única  contendo monitor de tecnologia 

LCD ou LED de 40 a 47 polegadas, e com 

teclado numérico para que o funcionário da 

Cia. Aérea selecione a informação do portão 

de embarque a ser reproduzida por um 

tempo pré-determinado, através de aplicação 

de interface com sistema SISO, ao término 

do tempo, deverá ser exibida 



REQUISITO TÉCNICO   

 

 

 

 

 

8 

 

mensagem/imagem “LIVRE”. 

Localização: Piso térreo - Calçada do 

embarque remoto. 

 

 

SBSP.01.R.RD.00.100 

 
 

1 

 
 

[1 SIV + PUB 

50% MONITOR 
+ PUB 

ESTÁTICA] 

 

 
 

1 

 

 

Calçada ônibus 4 

Partida 

 

 

Painel Informativo – ônibus   com 01 tela de 

face única  contendo monitor de tecnologia 

LCD ou LED de 40 a 47 polegadas, e com 

teclado numérico para que o funcionário da 

Cia. Aérea selecione a informação do portão 

de embarque a ser reproduzida por um 

tempo pré-determinado, através de aplicação 

de interface com sistema SISO, ao término 

do tempo, deverá ser exibida 

mensagem/imagem “LIVRE”. 

Localização: Piso térreo - Calçada do 

embarque remoto. 

 

 

SBSP.01.R.RD.00.101 

 
 

1 

 
 

[1 SIV + PUB 

50% MONITOR 
+ PUB 

ESTÁTICA] 

 

 
 

1 

 

 

Calçada ônibus 5 

Partida 

 

 

Painel Informativo – ônibus   com 01 tela de 

face única  contendo monitor de tecnologia 

LCD ou LED de 40 a 47 polegadas, e com 

teclado numérico para que o funcionário da 

Cia. Aérea selecione a informação do portão 

de embarque a ser reproduzida por um 

tempo pré-determinado, através de aplicação 

de interface com sistema SISO, ao término 

do tempo, deverá ser exibida 

mensagem/imagem “LIVRE”. 

Localização: Piso térreo - Calçada do 

embarque remoto. 

 

 

SBSP.01.R.RD.00.102 

 

 
1 

 

 
[1 SIV + PUB 

50% MONITOR 

+ PUB 
ESTÁTICA] 

 

 

 
1 

 

 

Calçada ônibus 6 

Partida 

 

 

 

Painel Informativo – ônibus   com 01 tela de 

face única  contendo monitor de tecnologia 

LCD ou LED de 40 a 47 polegadas, e com 

teclado numérico para que o funcionário da 

Cia. Aérea selecione a informação do portão 

de embarque a ser reproduzida por um 

tempo pré-determinado, através de aplicação 

de interface com sistema SISO, ao término 

do tempo, deverá ser exibida 

mensagem/imagem “LIVRE”. 

Localização: Piso térreo - Calçada do 

embarque remoto. 

 

 

SBSP.01.R.RD.00.103 

 
 

1 

 
 

[1 SIV + PUB 
50% MONITOR 

+ PUB 

ESTÁTICA] 
 

 
 

1 

 

 

Calçada ônibus 7 

Partida 

 

 

 

Painel Informativo – ônibus   com 01 tela de 

face única  contendo monitor de tecnologia 

LCD ou LED de 40 a 47 polegadas, e com 

teclado numérico para que o funcionário da 

Cia. Aérea selecione a informação do portão 

de embarque a ser reproduzida por um 

tempo pré-determinado, através de aplicação 

de interface com sistema SISO, ao término 

do tempo, deverá ser exibida 

mensagem/imagem “LIVRE”. 

Localização: Piso térreo - Calçada do 

embarque remoto. 

 

 

SBSP.01.R.RD.00.104 

 

 
1 

 

 
[1 SIV + PUB 

50% MONITOR 

+ PUB 
ESTÁTICA] 

 

 

 
1 

 

 

Calçada ônibus 8 

Partida 

 

 

Painel Informativo – ônibus   com 01 tela de 

face única  contendo monitor de tecnologia 

LCD ou LED de 40 a 47 polegadas, e com 

teclado numérico para que o funcionário da 

Cia. Aérea selecione a informação do portão 

de embarque a ser reproduzida por um 

tempo pré-determinado, através de aplicação 

de interface com sistema SISO, ao término 

do tempo, deverá ser exibida 

mensagem/imagem “LIVRE”. 

Localização: Piso térreo - Calçada do 

embarque remoto. 

OPERACIONAL 1 1 SIV 1 Operacional  

 

Painel no formato 01 (um) monitor, 

HORIZONTAL, utilizando monitor de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo destinado aos informativos 

operacionais. 

Localização: 1º Piso – Embarque – Pórticos 

Raio X – Lado Norte 

OPERACIONAL 1 1 SIV 1 Operacional  

Painel no formato 01 (um) monitor, 

HORIZONTAL, utilizando monitor de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo destinado aos informativos 

operacionais. 

Localização: 1º Piso – Embarque – Pórticos 

Raio X – Central 

OPERACIONAL 1 1 SIV 1 Operacional  

Painel no formato 01 (um) monitor, 

HORIZONTAL, utilizando monitor de no 

mínimo 40 polegadas de tecnologia LCD, 

sendo destinado aos informativos 

operacionais. 

Localização: 1º Piso – Embarque – Pórticos 

Raio X – Lado Sul  

OPERACIONAL 1 
1 SIV – VIDEO 

WALL 
1 Operacional  

Painel no formato 03 (três) por 03 (três), 

HORIZONTAL utilizando monitores de no 

mínimo 46” (Quarenta e seis polegadas) de 

tecnologia LCD ou LED, sendo 01 (uma) 

face e destinada ao Informativo de voo 

(chegadas - SISO) – Localização: Corredor 

do Desembarque -  Ala Sul – Piso térreo do 

TPS. 
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VIDEO WALL 
 
 

 

Código do Ponto 

 
Descrição/Localização  QTDE 

SBSP.01.P.SE.00.007 

Painel no formato 02 (dois) por 06 (seis), HORIZONTAL utilizando monitores de no 

mínimo 46” (Quarenta e seis polegadas) de tecnologia LCD, sendo 02 faces externas 

destinadas ao Informativo de voo (SISO) e 01 face central destinado Publicidade (Mídia) – 
Localização: Saguão de Checkin Ala Norte – Piso térreo do TPS -  

(Mod. 01) 

1 

SBSP.01.P.SE.00.018 

Painel no formato 02 (dois) por 06 (seis), HORIZONTAL utilizando monitores de no 

mínimo 46” (Quarenta e seis polegadas) de tecnologia LCD, sendo 02 faces externas 
destinadas ao Informativo de voo (SISO) e 01 face central destinado Publicidade (Mídia) – 

Localização: Saguão de Checkin Ala Norte parte central face Norte – Piso térreo do TPS 

(Mod. 01) 

1 

SBSP.01.P.SE.00.019 

Painel no formato 02 (dois) por 06 (seis), HORIZONTAL utilizando monitores de no 

mínimo 46” (Quarenta e seis polegadas) de tecnologia LCD, sendo 02 faces externas 

destinadas ao Informativo de voo (SISO) e 01 face central destinado Publicidade (Mídia) – 
Localização: Saguão de Checkin Ala Norte parte central face Sul – Piso térreo do TPS 

(Mod. 01) 

 

1 

SBSP.01.R.RD.00.043 

Painel no formato 02 (dois) por 06 (seis), HORIZONTAL utilizando monitores de no 
mínimo 55” (Cinquenta e cinco polegadas) de tecnologia LCD, sendo 02 faces externas 

destinadas ao Informativo de voo (SISO) e 01 face central destinado Publicidade (Mídia) – 

Localização: Sala de Embarque Remoto (Parede de Fundo) – Piso térreo do TPS (Mod. 
02) 

1 

SBSP.01.R.DD.00.065 

Painel no formato 02 (dois) por 06 (seis), HORIZONTAL utilizando monitores de no 

mínimo 46” (Quarenta e seis polegadas) de tecnologia LCD, sendo 02 faces externas 
destinadas ao Informativo de voo (SISO) e 01 face central destinado Publicidade (Mídia) – 

Localização: Piso Térreo – Ala Sul – Sala de Desembarque (Mod. 01)  

1 

SBSP.01.P.SD.00.147 

Painel no formato 02 (dois) por 06 (seis), HORIZONTAL utilizando monitores de no 
mínimo 46” (Quarenta e seis polegadas) de tecnologia LCD, sendo 02 faces externas 

destinadas ao Informativo de voo (SISO) e 01 face central destinado Publicidade (Mídia) – 

Localização: Porta de Entrada Saguão de Central – Piso térreo do TPS - (Mod. 01) 

1 

SBSP.01.P.SD.00.148 

Painel no formato 02 (dois) por 06 (seis), HORIZONTAL utilizando monitores de no 
mínimo 46” (Quarenta e seis polegadas) de tecnologia LCD, sendo 02 faces externas 

destinadas ao Informativo de voo (SISO) e 01 face central destinado Publicidade (Mídia) – 

Localização: Corredor de Acesso a Ala Sul – Piso térreo do TPS - (Mod. 01) 

1 

SBSP.01.P.SE.01.001 

Painel no formato 02 (dois) por 06 (seis), HORIZONTAL utilizando monitores de no 

mínimo 46” (Quarenta e seis polegadas) de tecnologia LCD, sendo 02 faces externas 

destinadas ao Informativo de voo (SISO) e 01 face central destinado Publicidade (Mídia) – 
Localização: 1º Pavimento do Saguão Central - (Mod. 01) 

1 

 

 

TOTAL DE PONTOS PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 

 

 

PUBLICIDADE = 84 PONTOS 

 

 

SIV = 136 PONTOS 

 

 

 

2      SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA 

2.1   As áreas foram agrupadas em 01 (um) único lote, composto por 220 (duzentos e vinte) 

pontos, sendo: 
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2.1.1  84 (oitenta e quatro) pontos destinados ao fornecimento, instalação e 

manutenção de equipamentos para veiculação de publicidade própria e/ou de 

terceiros. 

2.1.2   136 (cento e trinta e seis) pontos destinados ao fornecimento, instalação e 

manutenção de equipamentos para veiculação do Sistema Informativo de Voo – 

SIV. 

2.1.2.1  4 (quatro) pontos da quantidade disposta no subitem 2.1.2 estão   

destinados  somente   à informações operacionais de segurança. 

2.2    Caberá ao Concessionário executar às suas expensas e sob sua responsabilidade as  

adequações  e instalações para o  desenvolvimento da atividade  objeto da presente 

licitação. 

3      DA UTILIZAÇÃO DA ÁREA 

3.1  O Concessionário utilizará as áreas para fornecimento, instalação e manutenção de 

monitores/equipamentos destinados à veiculação do Sistema Informativo de Voo - SIV 

e promoção publicitária própria e/ou de terceiros . 

3.1.1     As informações operacionais serão fornecidas pela Central de Operações do 

Aeroporto de São Paulo / Congonhas. 

3.2   Cabe ao CONCESSIONÁRIO proceder e arcar com todo o ônus das adequações que 

forem necessárias à sua atividade. 

3.3   Todos os equipamentos, materiais e instalações destinados à execução do projeto, bem 

como as obras de infraestrutura, serão de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO e 

correrão às suas expensas, mediante aprovação dos projetos pela CONCEDENTE. 

3.4   Todas as despesas com as adequações em instalações, estruturas e infraestrutura, quando 

necessárias, bem como as atinentes ao projeto, à produção, transporte, instalação e 

manutenção dos equipamentos serão consideradas como interesse próprio do 

CONCESSIONÁRIO e, em face disso, tais dispêndios não poderão ser objeto de 

discussão futura, nem serão indenizados ou amortizados. 

3.5    A CONCEDENTE quando for da sua conveniência, por necessidade operacional ou de 

interesse público poderá solicitar a remoção, remanejamento ou a extinção de parte ou 

de todos os pontos publicitários, instalados em áreas sob sua administração, devendo a 

obra de adequação e mudança do veículo de divulgação, ser executada integralmente a 
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expensas do CONCESSIONÁRIO, sem que caiba ao mesmo direito à indenização ou 

compensação de espécie alguma. 

3.6    É expressamente vedado qualquer tipo de emissão sonora. 

3.7 A CONCEDENTE vedará a veiculação de publicidade que, pela sua natureza, possa 

colocar em risco a segurança do usuário do aeroporto, ou outros que sejam ofensivos ao 

senso comum a critério da Administração Aeroportuária.  

3.8   Somente será possível o concessionário desistir do lote em sua totalidade. 

3.9  Na  ocorrência  de  vacância de  publicidade  em  determinado  ponto,  este   deverá 

veicular mensagem institucional a ser definido pela CONCEDENTE. 

4      QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

4.1  A Licitante deverá apresentar os seguintes elementos de qualificação:  

4.1.1 Prova de inscrição ou registro de empregado da licitante, que será responsável pelo 

serviço, objeto desta licitação, junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 

Agronomia (CREA).  

4.1.1.1 Entende-se como pertencente ao quadro permanente: 

a) sócio; 

b) diretor; 

c) empregado; 

d) responsável técnico; 

e) profissional contratado. 

4.1.1.2 A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

a) sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

b) diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou 

limitada ou cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se 

tratando de sociedade anônima; 

c) empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social - 

CTPS ou Contrato de Trabalho em vigor; 
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d) responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA da Sede ou Filial 

da licitante onde consta o registro do profissional como RT; 

e) profissional contratado: contrato de prestação de serviço. 

4.1.2     Declaração de autenticidade do(s) Software(s) requerido(s), necessário(s) para 

execução do objeto desta licitação inclusive Sistema Operacional Windows, quando 

utilizado. 

4.1.3 Declaração de integração e/ou funcionamento entre o Software de Gerenciamento e 

Interface de voos com o Sistema SISO emitido pela CONCEDENTE observado os 

critérios do subitem 8.10 deste Termo. 

4.1.3.1 Caso o Licitante não possua a referida Declaração deverá submeter-se à Prova de 

Conceito estabelecido no subitem 8.10. 

5      EQUIPAMENTOS, SISTEMAS E SUBSISTEMAS 

5.1    Em linhas gerais, existem três modelos de exibidores: 

a) Painéis Monitores, compostos de: 

 Monitor; 

 CPU; 

 Suportes de fixação. 

b) Vídeo Wall, compostos de: 

 Um conjunto de monitores; 

 CPU; 

 Suportes; 

 Software para gerenciamento de imagens do Sistema Informativo de Voo – SISO 

c) Painel Informativo - ônibus: 

 Um monitor 

 CPU 

 Estrutura de fixação (o próprio totem) 

 Software para inserção de dados  

5.1.1  Painéis Monitores: 

5.1.1.1   CPU 

Deverão ser fornecidos computadores de tipo SMALL FACTOR 

compatível com o sistema operacional Linux Xubuntu Core 16.10 versão 32 

bit -  Versão do Xubuntu homologada para este fim:  xubuntu-16.10-core-

i386,  com as seguintes especificações:  
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 Computador com dimensões físicas aproximadamente de: largura 

33cm x profundidade 37cm x altura 10cm; 

 Processador: Intel Core i5-4690 ou superior 

 Memória do Sistema – Mínimo de 4GB RAM; 

 Porta RJ-45 Ethernet para interligação em rede; 

 Placa de rede Ethernet 10/100/1000 Mbp 

 

5.1.1.2   Monitor de Vídeo 

Os monitores de LED vídeo são classificados de acordo com a 

tecnologia de amostragem de vídeo utilizada na formação da imagem. 

Serão aceitas tecnologias LCD – (Liquid Cristal Display) Tela de 

Cristal Liquida ou outra tecnologia que venha a substituir a existente 

com aprovação pela CONCEDENTE. 

5.1.1.3  Suporte de Fixação 

Se necessário, o suporte a ser fornecido pelo concessionário deverá 

abrigar a CPU e o monitor, sendo que a caixa para CPU deve ser 

ventilada com tampa de acesso para manutenção fechada com 

fechadura e/ou cadeado. 

5.1.1.4   Infraestrutura 

Será disponibilizado pela CONCEDENTE um ponto de energia elétrica 

para cada suporte metálico, com carga correspondente para a 

alimentação das CPU’s  e monitores, sendo de responsabilidade do 

CONCESSIONÁRIO o fornecimento, instalação/ adaptação do 

cabeamento/réguas dentro do suporte até os equipamentos (cabo Y). 

Também será disponibilizado pela CONCEDENTE um ponto de rede 

para cada CPU, sendo de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO a 

conexão do cabeamento aos equipamentos.      

5.1.2    Painéis Vídeo Wall: 

5.1.2.1    Está previsto os seguintes modelos de Vídeo Wall: 

Modelo 01.  Vídeo Wall no formato de 02 (duas) linhas de monitores por 06 

(seis) colunas de monitores, totalizando 12 telas de 46” por 

conjunto. O Vídeo Wall deverá apresentar 3 conjuntos de 4 telas 

cada no formato 2x2 onde os dois conjuntos das extremidades serão 
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designados para a exibição das informações de voo e o conjunto 

central para a publicidade. 

a. Formato 02 (dois) por 06 (seis) HORIZONTAL (Mod. 1).  

 

Monitores de 46/47” 

Modelo 02.  Vídeo Wall no formato de 02 (duas) linhas de monitores por 

06(seis) colunas de monitores, totalizando 12 telas de 55” por 

conjunto. O Vídeo Wall deverá apresentar 3 conjuntos, sendo 1x2 

nos dois conjuntos das extremidades serão designados para a 

exibição das informações de voo e o conjunto 2x4 central para a 

publicidade. 

b. Formato 02 (dois) por 06 (seis) HORIZONTAL (Mod. 2). 

 

Monitores de 55” 

Modelo específico para o ponto SBSP.01.R.RD.00.043 

Obs.:  Cada face do Vídeowall é gerenciada por uma CPU com  software    e 

hardware adequado para gerenciamento das imagens e interface para 

formação e exibição do Sistema Informativo de Voo. 

5.1.2.2  Software 

O software de interface para exibição do Sistema Informativo de Voo 

(SIV) devera gerenciar, ligar, desligar, ajustar, selecionar fontes de sinal 

e demais funções que o monitor ofereça, além de implementar as 

seguintes funcionalidades:  

 Interface para receber dados dos sistemas SISO (Sistema Integrado 

de Soluções Operacionais) de propriedade da CONCEDENTE, com 

possibilidade de utilização das informações do SIV que serão 

disponibilizadas por meio de lista arquivos texto (txt) e página html; 

   Filtros configuráveis para Chegadas / Partidas / Internacionais 

/Nacionais; 

 Filtros para exibir determinadas informações como, por exemplo, 

apenas uma Cia Aérea, ou um determinado portão; 

SIV MIDIA SIV 

SIV MIDIA SIV 
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 Possibilidade de exibição e a formatação de todas as telas (linhas, 

colunas, fontes, cores);  

 Alta estabilidade; 

 Possibilidade de alteração do layout de exibição, facilitando a 

configuração das telas para exibição das informações desejadas, 

inclusão e alteração de linhas, alteração das fontes e logotipos. 

5.1.2.3  Computador 

Deverão ser fornecidos computadores do tipo SMALL FACTOR com 

todas as licenças necessária para o funcionamento da aplicação 

instalada, inclusive com licença  Windows, quando utilizado, com as 

seguintes especificações: 

 Computador com dimensões físicas aproximadamente de: largura 

33cm x profundidade 37cm x altura 10cm; 

 Processador: Intel Celeron G1820 ou superior; 

 Memória do Sistema – Mínimo de 4GB RAM; 

 Porta RJ-45 Ethernet para interligação em rede; 

 Placa de rede Ethernet 10/100/1000 Mbp 

5.1.2.4  Monitor de Vídeo 

Os monitores de LED vídeo são classificados de acordo com a 

tecnologia de amostragem de vídeo utilizada na formação da imagem. 

Serão aceitas tecnologias LCD – (Liquid Cristal Display) Tela de 

Cristal Liquida ou outra tecnologia que venha a substituir a existente 

com aprovação pela CONCEDENTE. 

5.1.2.5  Nobreak 

Nos pontos onde a Concedente não disponibiliza energia elétrica 

estabilizada, ficará sob responsabilidade do concessionário a instalação 

de no break de 600VA, compatível com as cargas das CPU’s. 

5.1.2.6  Suporte de Fixação 

Estruturas desenvolvidas para acomodação de monitores, com trilhos e 

módulos basculantes que permitem manuseio, retirada e inserção 

individual dos monitores, que possam ser fixadas em pendural no teto, 

parede ou piso. 
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5.1.2.7  Infraestrutura 

Será disponibilizado pela CONCEDENTE um ponto de energia elétrica 

para cada face do vídeo wall, com carga correspondente para 

alimentação de uma CPU e grupo de telas (conforme layout), sendo de 

responsabilidade do concessionário o fornecimento, 

instalação/adaptação do cabeamento/réguas dentro do suporte até os 

equipamentos (cabo Y). 

Também será disponibilizado pela CONCEDENTE um ponto de rede 

para cada CPU, sendo de responsabilidade do concessionário a conexão 

do cabeamento aos equipamentos. 

5.1.3   Painel Informativo - ônibus: 

5.1.3.1 A estrutura do Painel (carenagem) a ser instalado e fornecido pelo 

CONCESSIONÁRIO deverá abrigar a CPU e o monitor, sendo que a 

caixa para abrigar a CPU deverá ser ventilada com tampa de acesso, 

fechada com fechadura e/ou cadeado. 

Nota:    A estrutura do painel (carenagem) poderá ser fixada no piso, tipo totem, 

ou suspensa, mediante apresentação de projeto para  aprovação da 

CONCEDENTE. 

5.1.3.1.1   São 06 (seis) baias de estacionamento dos ônibus,  onde 

deverão ser instalados painéis face dupla, com a mesma 

informação operacional. 

5.1.3.2  A estrutura do painel (carenagem) deverá conter monitores de tecnologia 

LCD de 40” a 47” polegadas, posicionados no sentido vertical, e com 

teclado numérico para que o funcionário da Cia. Aérea selecione a 

informação do portão de embarque a ser reproduzida por um tempo 

pré-determinado, através de aplicação de interface com sistema SISO, 

ao término do tempo, deverá ser exibida mensagem/imagem “LIVRE”. 

5.1.3.3  O Monitor instalado no painel veiculará informações operacionais e 

mensagens publicitárias,  respeitando a proporção de 50% para cada 

segmento. 

5.1.3.4  A estrutura do  painel (carenagem) poderá veicular publicidade estática, 

por meio de adesivagem e/ou envelopamento. 
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5.1.3.5  Caso a solução apresentada, seja no formato de Totem, deverá respeitar 

a dimensão aproximada de 2,00m x 0,70m x 0,20m (AxLxP), mediante 

apresentação de projeto a ser aprovado pela CONCEDENTE. 

6.     SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 

6.1    O  CONCESSIONÁRIO  disponibilizará  uma equipe   técnica  para os serviços  de 

manutenção preventiva, corretiva e possíveis reposicionamentos nos equipamentos de 

sua propriedade e/ou propriedade da CONCEDENTE. 

6.1.1   Os equipamentos de propriedade CONCEDENTE que deverão receber serviços 

de manutenção preventiva e corretiva, são: 

 82 (oitenta e dois) painéis localizados acima dos balcões de check-in das 

companhias aéreas e  

  07 (sete) vídeos wall distribuídos nos Terminais de Embarque, Desembarque 

e CGA.  

Nota : Em todos os equipamentos acima citados é vedada a veiculação publicitária.  

 
 

PONTOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROPRIEDADE DA 

INFRAERO    SIV 
 

QUANTIDADE LOCALIZAÇÃO 

4 Ala Sul - Piso Subsolo do TPS 

78 Ala Norte - Piso Térreo do TPS 

1 Ala Sul - Piso Térreo do TPS 

2 Saguão Central – 1.º Piso do TPS 

2 CGA – 1.º Piso do TPS 

2 Sala de Embarque – 1.º Piso do TPS 

TOTAL =   89 PONTOS 

6.1.2   Os serviços de manutenção preventiva e corretiva são os seguintes: 

 Manutenção preventiva: limpeza externa e interna de todos os equipamentos com 

periodicidade pelo menos uma vez por mês, no período noturno, compreendido entre 

23H00 às 5H00; 
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 Manutenção corretiva: Ao notar problema nos painéis, a CONCEDENTE acionará o 

CONCESSIONÁRIO, devendo este atender o chamado e comparecer no Aeroporto 

no máximo em 3 (três) horas. O CONCESSIONÁRIO deverá estar preparada para 

atendimento aos acionamentos com equipe de plantão 24 horas por dia, sete dias por 

semana; 

 Substituição de equipamento: O CONCESSIONÁRIO deverá substituir o 

equipamento danificado imediatamente com peças de backup e efetuar a reposição 

das peças de backup num prazo de 48 horas. 

Nota: A CONCEDENTE fornecerá as peças e/ou equipamentos de backup para os 

equipamentos de sua propriedade, não sendo obrigação do CONCESSIONÁRIO 

a substituição do monitor e/ou vídeo wall, contemplando apenas a mão de obra 

para eventuais substituições.  

7.  DA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E DO MATERIAL PUBLICITÁRIO 

7.1 Para instalação dos equipamentos o CONCESSIONÁRIO deverá observar: 

7.1.1  O projeto deverá ser elaborado em conformidade com as recomendações da 

CONCEDENTE. 

7.1.2  Todos os equipamentos, materiais e instalações destinados à execução do 

projeto, bem como as obras de infraestrutura e a apresentação de licença de 

todos os softwares necessários para o correto funcionamento do sistema como 

um todo, serão de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO e correrão às suas 

expensas, mediante aprovação dos projetos pela CONCEDENTE. 

7.2 Para instalação do material publicitário o CONCESSIONÁRIO deverá observar: 

7.2.1  Precedendo a instalação das mensagens publicitárias, o CONCESSIONÁRIO 

deverá apresentar, para apreciação da CONCEDENTE, por meio eletrônico os 

respectivos “layouts” e amostra do material a ser empregado, bem como, o 

conteúdo da programação a ser exibida, com antecedência. 

7.2.2  Após a aprovação do material apresentado, o CONCESSIONÁRIO deverá 

solicitar a autorização com a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas à 

Gerência de Negócios Comerciais do Aeroporto para instalação, manutenção, 

retirada ou transferência do material publicitário. 
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8 DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 

8.1 Apresentar à Gerência de Negócios Comerciais do Aeroporto de São Paulo/Congonhas, 

para aprovação da CONCEDENTE, quando da substituição, adequação ou instalação de 

novo equipamento, o projeto completo e seu prazo de execução, acompanhado de 

cronograma e memorial descritivo, conforme as normas da ABNT e da 

CONCEDENTE. 

8.2 Havendo necessidade de autorização de algum órgão, o Concessionário deverá 

providenciar sua legalização, antes do início de suas atividades. 

8.3 Todos os veículos de divulgação deverão ser identificados com o nome do 

Concessionário, denominação do ponto publicitário e número do Contrato, conforme 

padrão estabelecido pela CONCEDENTE. 

8.4 Executar a manutenção dos equipamentos e do material publicitário, objeto deste 

Contrato, assumindo os ônus decorrentes e contando com pessoas tecnicamente 

habilitadas, garantindo o funcionamento de todos os equipamentos. 

8.5    O CONCESSIONÁRIO deverá  disponibilizar  uma  equipe  técnica para os serviços de 

manutenção preventiva, corretiva e possíveis  reposicionamentos nos equipamentos de 

sua propriedade ou propriedade da CONCEDENTE. 

8.5.1  O CONCESSIONÁRIO deverá manter monitores e peças de reserva backup” para 

substituição imediata dos equipamentos que necessitem de manutenção. 

8.5.2    As peças e “backup” deverão ser repostas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 

8.6 A veiculação de publicidade regida por legislação específica ficará restrita ao efetivo 

cumprimento dos dispositivos legais pertinentes. 

8.7 Encerrar, imediatamente, qualquer  veiculação publicitária que venha a ser proibida 

pelos órgãos competentes, sendo que nessas hipóteses, não caberá reclamação ou 

indenização de qualquer natureza. 

8.8 Veicular, sem qualquer ônus, mensagens que sejam de interesse da CONCEDENTE ou 

outras decorrentes de campanhas de caráter filantrópico, cívico-cultural ou científico, 

promovidas por órgão da Administração Pública, sem prejuízo na promoção comercial, 

objeto do Contrato. 



REQUISITO TÉCNICO   

 

 

 

 

 

20 

 

8.9  Comunicar formalmente à Gerência de Negócios Comerciais do Aeroporto, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a data de início da atividade. 

8.10 Obter aprovação na “Prova de Conceito – POC” realizada pela CONCEDENTE, 

referente ao funcionamento do Software de Gerenciamento e Interface de voos com o 

sistema SISO, para o início das atividades do contrato, conforme descrito abaixo:  

Sumário 

. Introdução 

. Objetivo 

. Metodologia Aplicada 

. Abrangência 

. Premissas 

. Recursos 

. Procedimentos 

. Conclusão 

. Introdução 

Este documento tem como objetivo apresentar as atividades que deverão ser 

executadas durante a Prova de Conceito – POC.  

A Prova de Conceito - POC será realizada após a envio da proposta comercial, 

mediante agendamento com a área técnica, no prazo máximo de 03 (três) dia úteis para 

obtenção das informações de formatação e o teste deverá ocorrer no prazo máximo de 

03 (três) dias úteis subsequentes. 

A aprovação da proposta da empresa está condicionada à aprovação na Prova de 

Conceito - POC  

. Objetivo 

Esta POC foi confeccionada para avaliar se a solução apresentada atende os requisitos 

necessários para utilização no Sistema Informativo de Voo para exibir as informações 

dos voos em operação no Aeroporto em Vídeo Wall: 

 Reproduzir automaticamente as mensagens em intervalos pré-definidos; 

 Reprodução de mensagens pré-gravadas vinculadas ao Sistema Informativo de 

Voo; 

. Metodologia Aplicada 
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Simulação de ambiente de produção utilizando cópia de dados reais de um servidor de 

produção. 

. Abrangência 

A solução apresentada deverá ser aplicada em um grupo de controle composto de CPU 

e dois monitores utilizados em Vídeo Wall. O sistema acessará uma base simulada do 

servidor de distribuição do SIV – SBSP, e deve exibir a porção superior de um 

conjunto de 4 (quatro) monitores conforme o esquema abaixo: 

 

 

 

 

. Premissas 

A solução deverá ser configurada para acessar um depositório repetidamente em 

períodos pré-definidos, para obter os dados de voos de partidas e chegadas e exibi-los 

de maneira adequada no painel. 

. Recursos 

A empresa deverá configurar e instalar o software no ambiente na CONCEDENTE, 

sob a supervisão dos técnicos da CONCEDENTE. 

Todos os recursos de software e hardware para o correto funcionamento do teste 

deverão ser fornecidos pela empresa que realizará a Prova de Conceito – POC. 

. Procedimentos 

O software apresentado para exibição do Sistema Informativo de Voo (SIV) deverá 

possibilitar: 

    Gerenciamento remoto por conexão TCP/IP permitindo gerenciar, ligar, desligar, 

ajustar, selecionar fontes de sinal e demais funções que o monitor ofereça, além de 

implementar as seguintes funcionalidades: 
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   Cópia dos arquivos “txt” gerados com dados de voos de chegada e partida 

repetidamente; 

   Exibição de mensagem alternativa do tipo “Em Manutenção” caso os dados não 

estejam sendo atualizados; 

   Exibição no painel dos dados atualizados a partir do “txt” copiado, seguindo 

padrões de formatação de tamanho, fonte, cores já utilizados na Infraero. (*) 

   Reprodução de mensagens pré-gravadas vinculadas ao Sistema Informativo de Voo; 

(*)   As instruções de formatação do dados e painel serão fornecidos apenas para a 

empresa que apresentar proposta comercial. 

 

 

. Conclusão 

Como conclusão da Prova de Conceito – POC será preenchido o quadro abaixo: 

Requisitos  Atende 
Atende 

Parcialmente 

Não 

Atende 
Comentários 

Interface para receber dados dos sistemas SISO 

(Sistema Integrado de Soluções Operacionais) de 
propriedade da CONCEDENTE, com 

possiiolbidade de utilização das informações do 

SIV que serão disponibilizadas por meio de lista 
arquivos texto (txt) e página html 

    

Permitir configuração para exibir em diferentes 

grupos de monitores informações de 
Chegadas/Partidas 

    

Filtros para exibir determinadas informações como, 

por exemplo, apenas uma Cia Aérea ou um 
determinado portão 

    

Possibilidade de exibição e a formatação de todas 

as telas (linhas, colunas, fontes, cores) 

    

Possibilidade da alteração do layout de exibição, 
facilitando a configuração das telas para a exibição 

das informações desejadas, inclusão e alteração de 

linhas, colunas, alteração das fontes e logotipos 

    

Configuração do intervalo de tempo de atualização 
dos dados da tela 

    

Configuração do tempo para que em caso de falta 

de comunicação com a fonte de dados, seja exibida 
tela alternativa do tipo “Em Manutenção” 

    

Permitir o acesso à console de configuração de 

qualquer estação da rede intranet, disponibilizando 

a configuração exibida na tela 

    

Se todos os requisitos forem atendidos, será emitido atestado de aprovação para a 

Prova de Conceito – POC. 

Exemplo da solução em funcionamento: 
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9 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

9.1   Fica  expressamente  vedada  a   veiculação de  publicidade que  pela  sua natureza possa 

colocar em risco a segurança do usuário do Aeroporto ou que fira os princípios da moral 

e dos bons costumes. 

9.2 Eventuais falhas na operação dos equipamentos, sejam elas decorrentes de problemas de 

manutenção ou motivos supervenientes, tais como falta de energia elétrica, não poderão 

ser alegadas pelo CONCESSIONÁRIO como razão para modificação dos preços 

acordados neste Contrato, devendo os pagamentos serem efetuados nos prazos e na 

forma estabelecida. 

9.3 No preço mensal estão computados os custos incorridos com energia elétrica, ficando, 

desta forma, o CONCESSIOÁRIO, dispensado do pagamento mensal do rateio desses 

valores. 

9.4 O CONCESSIONÁRIO não poderá utilizar, de qualquer maneira, em qualquer parte e 

tempo, a imagem institucional da CONCEDENTE, seu nome, sua marca e logotipo, sem 

prévia e expressa autorização. 

9.5  O CONCESSIONÁRIO não poderá inserir propaganda própria e/ou de terceiros na 

estrutura, borda e/ou contorno dos monitores, sendo permitida apenas a exposição da 
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marca/logomarca do fabricante dos equipamentos, desde que autorizado pela 

CONCEDENTE. 

9.5.1 Poderá ser instalado uma única identificação da marca/logomarca, proporcional 

ao tamanho do monitor, centralizado na parte inferior do vídeo 

wall/equipamento, cuja medida da altura da letra não poderá exceder 10 (dez) 

centímetros. 

9.6 Fica vedada a utilização das áreas para outros fins diferentes do objeto contratado. 

9.7 Considerando que as áreas objeto deste Contrato serão contempladas no Processo 

Licitatório de Publicidade Master deste Aeroporto, quando da conclusão da referida 

licitação e após a assinatura do contrato específico, o presente instrumento contratual 

será rescindido no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da notificação da 

CONCEDENTE. 

           9.8   Este Instrumento não será alvo de aplicação de medidas contingenciais, face à crise        

                    COVID-19, haja vista que o valor já foi adequado para a situação atual. 

São Paulo-SP,  

 

                                                         

 

            ______________________________                           _______________________________ 

           CONCEDENTE                                                               CONCESSIONÁRIO 

 

 

 

            ______________________________                            _______________________________ 

                         CONCEDENTE                                                                CONCESSIONÁRIO 

 

                  

                                                                                                                                                                                                                                                               

______________________________                             _______________________________ 

TESTEMUNHA                                                              TESTEMUNHA 

Nome:                                                                               Nome:  

C. Ident.:                                                                           C. Ident.: 


