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VIII - Fu = Fator de utilização da infra-estrura.

Refere-se ao índice de participação conjunta na utilização da infra-estrutura pelos Agentes
envolvidos no compartilhamento, ou seja:
Fu = Hp / (Na x Ht)
onde:
Hp = área ou distância de compartilhamento da Infra-estrutura,
Na = número de Agentes que compartilham a infra-estrutura;
Ht = área ou distância total da infra-estrutura em questão.

Dúvida no Anexo I:

No número de agentes que compartilham a infra-estrutura, conta o dono da infra-
estrutura? Se assim for, influencia bastante .Deveria ser número de solicitantes que
compartilham a infra-estrutura e não número de agentes.

Falei com ele por telefone e disse que retornaríamos com comentários além dos que
eu já dei para ele.

Ivan - 11.07.00

Tess - Mathias

019 - 91111222



II - Ci = Custo da infra-estrutura instalada, sendo:

Ci (mín) ) <= Ci <= Ci (máx);

Considera-se como custos mínimo e máximo da infra-estrutura instalada, Ci(mín) e i(máx),
respectivamente, na equação genérica, o seguinte:

Ci (mín) = Caq + Cmo
Ci (máx) = Caq + Cmo + Cad

onde:
Caq = Custo de aquisição da infra-estrutura, posta no almoxarifado do Detentor;
Cmo = Custo unitário da mão de obra para implantação da infra-estrutura;
Cad = Custo de administração da obra, projeto etc.

Considera-se como custos mínimo e máximo de manutenção da infra-estrutura instalada,
Cm(mín) e Cm(máx), respectivamente, na equação genérica, o seguinte:

Cm (mín) = {[ RAIZ12( 1 + Z) - 1 ] x Ci (mín)} / FRC (máx)

Cm (máx) = {[ RAIZ12( 1 + Z) - 1 ] x Ci (máx)} / FRC (máx)

onde:

Z = participação percentual, anual, do custo de manutenção sobre o custo da infra-estrutura
instalada;

n = nº de meses da vida útil da infra-estrutura

IV - Cp = Custos de projeto, locação e levantamentos de campo, sendo:

Cp (mín) <= Cp <= Cp ( máx);

Considera-se como custos mínimo e máximo de projeto, locação e levantamentos de campo
da infra- estrutura instalada, Cp(mín) e Cp(máx), respectivamente, na equação genérica, o
seguinte:

Cp (mín) = 0
Cp (máx) = 0,7 x Hhp

onde:
Hhp = Custo do Homem-hora de projeto.



V - Cc = Custo de cadastro, sendo:

Cc (mín) <= Cc <= Cc (máx);

Considera-se como custos mínimo e máximo de cadastro da infra-estrutura instalada,
Cc(mín) e Cc(máx), respectivamente, na equação genérica , o seguinte:

Cc (mín) = 0
Cc (máx) = custo unitário ( por unidade de infra-estrutura) estimado, de cadastramento das
estruturas e cabos do Solicitante, nas plantas e base de dados do Detentor.

Dúvida no Anexo I:

1) informação do n junto à formula do Cm não é necessária. Confirmar, pois o n é utilizado
para o FRC.

2) Se o FRC mim entra em lugar do FRC máx no cálculo da CM (máx)

3) Na definição do Cmo o custo unitário da infraestrutura e não de mão de obra unitária.

4) O custo de aquisição da infra-estrutura, Caq é o custo que abrange a procura, seleção da
infra-estrutura - esclarecer.

5) o custo de homem hora do projeto referido no Hhp é o custo total de homem hora do
projeto e não de homem hora do projeto.

6) Na definição do z - Z = participação percentual, anual, do custo de manutenção sobre o
custo da infra-estrutura instalada;  o custo da infra estrutura é o mínimo ou o máximo.

7) Cc(máx) o cadastramento é somente administrativo e não repercute outros custos de
atualização junto a outros órgãos ou prefeituras. - custo só administrativo.

8) FRC dos exemplos a) e b) o número de casas decimais é importante padronizar este
número, pois o primeiro é 0,0033 e o outro com 0,011.# com 0,0105 e mencionar
explicitamente o número de casas decimais.

9) O valor de V é reais por toda a infra-estrutura alugada e não a individual - explicitar.

Falei com ele por telefone e disse que retornaríamos com comentários além dos que eu já
dei para ele.

Ivan - 11.07.00

Matias - Tess - Tel: 019-91111222




