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JUSTIFICATIVA TÉCNICA  

 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EDIFICAÇÕES DA PMMG 

(CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO CTPM-UBERABA) 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO  
 
Este documento visa complementar as informações contidas nos projetos, planilhas, 
termo de referência e foi trabalhado em conjunto com a Especificação Geral de 
Materiais da Policia Militar de Minas Gerais - PMMG a Lei 8.666/93. 

 
 

2. EQUIPAMENTOS E JUSTIFICATIVAS 
 
Esse documento se aplica aos projetos executivos elaborados pela equipe de 
Engenheiros da 5ª RPM, vinculados à Seção Logística da 5ª RPM. A seguir são 
apresentadas as justificativas com seus respectivos embasamentos técnicos para 
aquisição de equipamentos que fazem parte do escopo da edificação, no decorrer da 
obra. Sendo eles: 
 
2.1 Aparelhos de ar-condicionado;  
2.2 Rack do tipo gabinete para servidor,  
2.3 Kit completo de CFTV, 
2.4 Equipamentos de rede de dados (Cabeamento Estruturado e CFTV): 
- Patch panel; 
- Guia de cabos para rack. 
 
 
2.1 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 
O sistema de ar-condicionado que será instalado na edificação serà do tipo split.  Esse 
sistema de ar-condicionado è composto, principalmente, pelos seguintes 
equipamentos e materiais: 
 
- Evaporadora: é a unidade Interna do sistema, que fica Instalada dentro do ambiente 
e por onde sal o ar de acordo com a temperatura programada; 
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- Condensadora: ó a unidade externa do sistema, que fica instalada do lado de fora 
da edificação. É por onde é feita a troca de calor para refrigeração do ar; 
-Tubulação de cobre para o liquido de refrigeração; 
-Tubulação de cobre para o gás refrigerante; 
-Eletrodutos e cabos de Interligação. 
 
O local definido para instalação das condensadoras é na platibanda, localizada no 
telhado da edificação, conforme projeto arquitetônico. Os tubos de cobre, os 
eletrodutos e os cabos de interligação, são instalados entre as evaporadoras e as 
condensadoras e são dimensionados de acordo com o manual de cada fabricante. 
 
Sendo assim, esses tubos, eletrodutos e cabos saem da unidade que está instalada 
na parte interna da edificação (evaporadora) e vão até a unidade que está instalada 
na parte externa da edificação (condensadora). Essa tubulação, então, sairá do 
interior do auditório, e chegará até o telhado do local. 
 
O percurso que essas tubulações deverão percorrer, saindo da unidade interna até 
chegar na unidade externa será, principalmente: embutido em paredes, aparente entre 
o forro de gesso e a laje (entreforro), atravessando lajes, através de shaft, e por baixo 
da telha termoacústica. 
 
A instalação dos aparelhos de ar condicionado durante a obra é fundamental, uma 
vez que interfere diretamente na infraestrutura da edificação. Quando a passagem 
dos tubos e a instalação das unidades condensadoras e evaporadoras acontecem 
durante a obra, a qualidade do acabamento fica superior e os custos ficam menores, 
pois somente após a passagem da tubulação e instalação dos equipamentos, que 
poderão ser realizados serviços de acabamento, como: Instalação do forro de gesso, 
instalação do shaft, instalação da telha termoacústica, pintura, vedação da laje nos 
locais da travessia da tubulação, impermeabilização da laje, etc, conforme escopo da 
obra. 
 
Caso a instalação dos aparelhos de ar condicionado seja feita após a entrega da obra, 
com toda parte de acabamento já finalizada, alguns serviços já concluídos deverão 
sofrer intervenções, como: remoção e recolocação da telha termoacústica para 
passagem da tubulação de cobre e do eletroduto por baixo dessas telhas; remoção e 
reinstalação de algumas partes do forro de gesso para passagem da tubulação de 
cobre e do eletroduto pelo entreforro; refazer pintura dos locais que tiverem algum tipo 
de interferência para passagem da tubulação de cobre e eletroduto. 
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Além do custo dessas intervenções descritas no parágrafo anterior, também deverá 
ser avaliada a questão da garantia dos materiais e serviços entregues pela 
Contratada, pois como a empresa instaladora dos aparelhos de ar condicionado 
deverá intervir em alguns serviços já entregues, impactando a garantia dos serviços 
executados e entregues pela empresa Contratada. 
 
Alguns serviços tais como, refazer o forro de gesso e pintura, não ficarão com a 
mesma qualidade quando é feito algum tipo de "remendo” na instalação, trazendo 
prejuízo para a estética da edificação, comprometendo o resultado final da obra em 
qualidade, custo e prazo. 
 
 
2.2 RACK PARA SERVIDOR 
O item do rack para servidor, seja do tipo gabinete ou parede está contemplado no 
escopo do projeto de Cabeamento Estruturado e Circuito Fechado de TV (CFTV). A 
necessidade do fornecimento e instalação do rack durante a obra se deve ao fato de 
que esse item é essencial ao funcionamento dos sistemas e equipamentos a serem 
instalados, bem como permitir que as instalações sejam testadas em obra e 
resguardar a qualidade dos serviços e demais equipamentos por meio da certificação 
das instalações. Sem o rack instalado durante a obra, além de não ser possivel testar 
o equipamento e dispositivos internos, não é possível executar os testes para emissão 
de certificação das redes e sistemas instalados, bem como mapear correções e/ou 
substituições que se fizerem necessárias. 
 
O rack é utilizado para um correto acondicionamento dos equipamentos que fazem o 
gerenciamento dos sistemas de rede de dados e telefonia, auxiliando no 
funcionamento, segurança, desempenho o acesso desses. O rack é o armário 
metálico onde os equipamentos de gerenciamento dos sistemas de rode ficarão 
acomodados, facilitando o acesso, identificação a manuseio por parte do usuário final. 
 
Sendo assim, a instalação do rack durante a obra é imprescindível, uma vez que 
interfere diretamente na infraestrutura local da edificação. Sua posterior Instalação 
coloca em risco o resultado final da obra, gerando necessidade de intervenções 
posteriores e maiores custos, como, por exemplo, novos cortes e demolição de 
parede, forro e piso, para remoção de tubulação subdimensionada e instalação de 
tubulação compatível com o novo encaminhamento, ou ainda criação de novo trecho 
de lançamento de tubulação. 
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Todas essas intervenções oneram em custo, prazo e garantia da obra, já que os 
impactos não se limitam nas instalações das redes, mas também causam impacto às 
demais instalações que passem próximas. 
 
 
2.3 KIT COMPLETO DE CFTV 
O item referente ao kit completo de CFTV está contemplado no escopo do projeto de 
Circuito Fechado de TV (CFTV). A necessidade do fornecimento e instalação durante 
a obra se deve ao fato de que o item é essencial ao funcionamento dos sistemas de 
distribuição do monitoramento de imagem, segurança patrimonial e dos usuários. 
 
Além disso, não é possível testar os dispositivos que compõem o sistema de 
monitoramento, bem como solicitar a emissão de certificação das redes e sistemas 
instalados. 
 
O kit de instalação é utilizado para um correto acondicionamento dos equipamentos 
do sistema de distribuição do monitoramento de imagens das câmeras, garantindo 
funcionamento, segurança e desempenho desses. O DVR é o dispositivo onde os 
equipamentos de coleta e distribuição de imagens das câmeras de segurança ficarão 
acomodados, facilitando o acesso, identificação e manuseio por parte do usuário final. 
 
Sendo assim, a instalação do sistema durante a obra é imprescindível, uma vez que 
interfere diretamente na infraestrutura local da edificação. Sua posterior Instalação 
coloca em risco o resultado final da obra, gerando necessidade de intervenções 
posteriores e maiores custos, como, por exemplo, novos cortes e demolição de 
parede, forro a piso, para remoção de tubulação subdimensionada e Instalação de 
tubulação compatível com o novo encaminhamento, ou ainda criação de novo trecho 
de lançamento de tubulação. 
 
Todas essas intervenções oneram em custo, prazo e garantia da obra, já que os 
impactos não se limitam às Instalações das respectivas redes, mas também causam 
impacto às demais Instalações que passem próximas. 
 
 
2.4 EQUIPAMENTOS DE REDE DE DADOS (CABEAMENTO ESTRUTURADO E 
CFTV): 
Os equipamentos indicados para o sistema de videomonitoramento estão 
contemplados no projeto de circuito fechado de TV (CFTV), sendo essenciais e 
obrigatórios ao funcionamento desse sistema. São esses equipamentos: 
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-Câmeras; -Switch para alimentação das câmeras; - Gravador de vídeo em rede 
(NVR);- Disco rigido especial para segurança eletrônica (HD). 
 
A necessidade de aquisição desses equipamentos durante a obra se deve ao fato de 
que, sem esses não é possível o funcionamento mínimo do sistema de monitoramento 
projetado, sendo impossibilitada também a conclusão da obra, já que não é possível 
executar e concluir realização dos testes das instalações para emissão dos 
respectivos certificados e conclusão da obra. 
 
Um ponto de extrema importância para a aquisição dos equipamentos no decorrer da 
execução da obra é a compatibilidade entre os equipamentos, principalmente entre as 
câmeras e dispositivos de gerenciamento e monitoramento das imagens. 
 
É obrigatório que os equipamentos que atuem no mesmo sistema tenham a mesma 
linguagem de comunicação, devendo, inclusive, serem todos do mesmo fabricante, 
conforme alertado em projeto. Essa compatibilidade pode ser comprometida no caso 
de aquisição posterior dos equipamentos. 
 
Os equipamentos sendo incompatíveis entre si afetam o sistema de CFTV em relação 
ao funcionamento, implicando na necessidade de substituição conjunta dos 
equipamentos, aumentando o custo, prazo e afetando a qualidade da obra. 
 
Além disso, outra implicação é a possível necessidade de intervenção na 
infraestrutura da edificação, por meio de demolições e novos cortes de paredes, forros 
e pisos acabados para lançamento de novos eletrodutos, caixas e demais dispositivos 
que se fizerem necessários, bem como substituição daqueles executados em obra, 
para atendimento da nova necessidade. Comprometendo assim, o resultado final 
tanto em garantia e qualidade quanto em projeção financeira e técnica. 
 

Uberaba de 26 de outubro de 2021. 
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