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TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS 

DESTINADAS A IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE 

CENTRO DE HOSPEDAGEM E BUSINESS CENTER NO AEROPORTO 

SANTOS-DUMONT - RJ.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A crescente demanda de usuários nos aeroportos brasileiros exige permanente identificação e inovação 

na oferta de serviços que visem sua satisfação.  

A constante análise das tendências de consumo e atenção às necessidades, anseios e desejos dos 

usuários, subsidia a Infraero na identificação de novos segmentos do mercado, ocasionando estudos de 

suas potencialidades. Isto resulta na atuação para viabilizar a implantação desses novos negócios nos 

aeroportos, por meio de ação empreendedora junto aos investidores e parceiros comerciais, adotando 

como política o desenvolvimento e ampliação das atividades comerciais e novos negócios com foco na 

satisfação das necessidades dos clientes e usuários da infraestrutura aeroportuária.  

Sendo os aeroportos a porta de entrada e o primeiro contato de grande parte dos turistas que se 

deslocam pelo Brasil, cabe à Infraero a tarefa de envidar os esforços necessários para melhorar, 

permanentemente, a qualidade na recepção desse público, atendendo a demanda de ações voltadas à 

otimização da infraestrutura e dos serviços prestados por nossos aeroportos. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

2.1. O presente Termo de Referência segue e tem por referência os seguintes dispositivos: 

a. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da Infraero e dá 

outras providências;  

b. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006; 

c. Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007; 

d. Resolução da ANAC nº 113, de 22 de setembro de 2009; 

e. Resolução da ANAC nº 116, de 20 de outubro de 2009; 

f. Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero - RLCI, publicado no Diário Oficial da 

União - DOU de 29 de junho de 2009, Seção 1, páginas 54 a 66, Portaria Normativa nº 

935/MD, de 26 de junho de 2009, que aprovou o Regulamento de Licitações e Contratos 

da Infraero (RLCI), alterado pela Portaria Normativa nº 357/MD, de 05 de março de 2010, 

publicada no DOU de 09 de março de 2010, Seção 1, página 18;  
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g. Portaria nº 127, de 28 de Julho de 2011 - Dispõe sobre delegação de competência do 

Ministério do Turismo - MTur a órgãos da administração pública estadual, municipal e do 

Distrito Federal, para cadastramento, classificação e fiscalização dos prestadores de 

serviços turísticos; 

h. Decreto nº 7500, de 17 de Junho de 2011 - Altera o Decreto nº 7.381, de 2 de dezembro de 

2010, que regulamenta a Lei no 1.771, de 17 de setembro de 2008; 

Art. 31-A: Os tipos e categorias dos empreendimentos de hospedagem terão padrão de 

classificação oficial estabelecido pelo Ministério do Turismo, conforme critérios 

regulatórios equânimes públicos. 

i. Portaria nº 100, de 16 de Junho de 2011 – Ministério do Turismo - Institui o Sistema 

Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass), estabelece os critérios de 

classificação destes, cria o Conselho Técnico Nacional de Classificação de Meios de 

Hospedagem(CTClass) e dá outras providências; 

j. NI-13.03/E (COM), de 27 de janeiro de 2011; e 

k. NI-6.01/E (LCT), de 01 de setembro de 2011. 

 

3. CONCEITOS 

a. As Built: elaboração de relatório de “como construído”;  

b. Business Center: segmento de locação de espaços para reuniões, locação de escritórios 

temporários, salas de treinamento e conferências com suporte de infraestrutura completo; 

c. Hotel: estabelecimento com serviço de recepção, alojamento temporário, com ou sem 

alimentação, ofertados em unidades individuais e de uso exclusivo dos hóspedes, mediante 

cobrança de diária; 

d. INEPAC – Instituto Estadual do Patrimônio Cultural; 

e. IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 

f. Meio de Hospedagem: empreendimentos ou estabelecimentos, independentemente de sua 

forma de constituição, destinados a prestar serviços de alojamento temporário, ofertados em 

unidades de frequência individual e de uso exclusivo do hóspede, bem como, outros serviços 

necessários aos usuários, denominados de serviços de hospedagem, mediante adoção de 

instrumento contratual, tácito ou expresso, e cobrança de diária (Cartilha Meios de 

Hospedagem - MTur);  

g. PCAO – Plano de Controle Ambiental de Obra; 

h. Sistema Brasileiro de Classificação de Meios de Hospedagem (SBClass): elaborado de forma 

participativa, através de uma ampla parceria entre o Ministério do Turismo, o Inmetro, a 
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Sociedade Brasileira de Metrologia – SBM e a sociedade civil, e adotado como estratégia para 

o país, aumentando a competitividade do setor. A classificação é, reconhecidamente, um 

instrumento de divulgação de informações claras e objetivas sobre meios de hospedagem, 

sendo um importante mecanismo de comunicação com o mercado. Possibilita a concorrência 

justa entre os meios de hospedagem do país e auxilia turistas, brasileiros e estrangeiros, em 

suas escolhas (Cartilha Meios de Hospedagem - MTur). 

 

4. DA FINALIDADE  

4.1. Destina-se este Termo de Referência a descrição de requisitos mínimos para a concessão de 

uso de área, objeto da licitação em pauta, não cabendo ao licitante alegar desconhecimento 

sobre este documento sob nenhuma hipótese. 

4.2. Este Termo de Referência é anexo e parte inseparável do respectivo edital de licitação e do 

contrato, independentemente de transcrição total ou parcial de seu conteúdo. 

 

5. DO OBJETO  

5.1. Concessão de uso de 02 (duas) áreas, totalizando 13.223,00 m².  

5.1.1. Área 01, com o total de 13.217,00 m², contendo 02 (duas) edificações (antigos Edifícios 

Varig e Vasp) perfazendo 4.785,00 m², destinadas à implantação e exploração de centro 

hospedagem e business center e atividades comerciais vinculadas e área não edificada de 

8.432,00 m². As edificações desta área estão assim distribuídas: 

5.1.1.1.  ANTIGO EDIFÍCIO VARIG (Blocos A, B e C) - destinado à implantação de 

hotel categoria mínima quatro estrelas, com área total construída de 16.666,00 m²; 

5.1.1.2. ANTIGO EDIFÍCIO VASP – destinada a implantação de Business Center, com 

área total construída de 8.400,00 m². 

 

5.1.2. Área 02, com 6,00 m², identificada como área nº T40, destinada, única e exclusivamente, 

a atividade de balcão de reserva e recepção para os usuários do empreendimento, localizada no Terminal 

de Desembarque de Passageiros do Santos-Dumont, Rio de Janeiro – RJ, conforme anexos e 

especificações detalhadas pela Infraero;  

5.2. Os empreendimentos deverão, obrigatoriamente, ser adaptados de forma que os ambientes, 

sistemas, componentes e serviços de atendimento aos clientes/usuários atendam no mínimo a 

todos os requisitos exigidos.  

5.3. A Infraero, ao seu critério, vedará a comercialização de produtos e/ou prestação de serviços 

considerados inadequados ou não condizentes com o objeto da concessão. 
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5.4. Das características do empreendimento 

 

Do Hotel: 

5.4.1. Além dos requisitos descritos neste Termo de Referência e Anexos, deverá atender, no 

mínimo, a classificação de categoria de Hotel Quatro Estrelas, conforme Sistema de 

Classificação de Meios de Hospedagem expedido pelo Ministério do Turismo, instituído 

por meio da Portaria nº 100, de 16 de junho de 2011. 

5.4.2. Poderão ser oferecidas aos usuários as opções de hospedagem de curta permanência, 

Day Use e Fast Sleep. 

5.4.3. O empreendimento poderá oferecer as seguintes atividades complementares ao objeto 

desta licitação: 

a) Joalheria; 

b) Salão de beleza; 

c) Serviço de baby sitter; 

d) Agência de câmbio; 

e) Farmácia; 

f) Loja de conveniência/souvenir; 

g) Jornais, revistas e papelaria; 

h) Reserva em espetáculos; 

i) Locação de automóveis; 

j) Transporte especial. 

5.4.4. Considerando que o empreendimento será de grande porte e de longo período, poderá 

haver a necessidade de avaliar novas opções de serviços e produtos correlatos para 

atender a evolução deste mercado, podendo ser agregadas novas atividades exploradas, 

diretamente ou por terceiros, desde que previamente autorizadas pela Infraero; 

5.4.5. A fim de comprovação ao atendimento da categoria mínima de hotel quatro estrelas, a 

empresa deverá apresentar o Certificado de Classificação emitido pelo Ministério do 

Turismo por meio do Cadastur (programa do Ministério do Turismo que visa promover o 

ordenamento, a formalização e a legalização dos prestadores de serviços turísticos no 

Brasil, por meio do cadastro de empresas e profissionais do setor).  

5.4.6. O Concessionário, se não detentor da bandeira, poderá firmar Acordo Operacional 

apenas para uso da marca com a opção de substituí-la a seu critério, sem perder o direito 

de explorar diretamente a área, respeitado, no entanto, o objeto do Contrato firmado com 

a Infraero. 
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Do Business Center: 

5.4.7. Prover redes modernas de internet, equipamentos wireless, VPN, telefonia, impressoras, 

scanners e outros recursos multimídia; 

5.4.8. Oferecer espaços com boa iluminação, disponibilidade de energia elétrica e sistema de 

climatização com controle individualizado, por ambiente; 

5.4.9. Quanto aos níveis de conforto acústico, atentar para redução de ruídos exigida nas 

normas vigentes; 

5.4.10. É mandatório que os espaços sejam flexíveis, possibilitando mudanças nos ambientes, 

aumentando ou diminuindo as dimensões das salas; 

5.4.11. O Business Center deverá oferecer, dentre outros, os seguintes serviços: 

a) Funcionamento 7 dias por semana; 

b) Recepcionistas bilíngues; 

c) Serviços de fotocópias, impressão, digitalização, encadernação e plastificação de 

documentos; 

d) Serviços de tradução para os principais idiomas comerciais; 

e) Serviços de redação de cartas comerciais, digitação e arquivamento; 

f) Serviços de concierge, incluindo recados, agendamento e reservas; 

g) Editoração eletrônica, vídeo e teleconferências e gerenciamento de banco de dados; 

h) Autosserviço de chá, café e água filtrada; 

i) Catering exclusivo; 

j) Reservas de táxi, automóvel, passagem aérea e hotel; 

k) Estacionamento; 

l) Gerenciamento de faxes e mensagens por telefone ou e-mail; 

m) Classificação e entrega de correspondências, além do envio de correspondências e 

faxes; 

n) Sistema PABX com recursos de chamada de conferência, transferência interna e 

externa e número para discagem direta; 

o) Suporte ao sistema no local de trabalho com manutenção contínua; 

p) Upgrades periódicos para os mais modernos recursos e tecnologia; 

q) Segurança da rede virtual; 

r) Proteção por firewall; 
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s) VPN (virtual private networks) e internet banda larga; 

t) Back up e restauração de arquivos. 

5.4.12. O empreendimento poderá oferecer as seguintes atividades complementares ao objeto 

desta licitação: 

a) Cafeteria; 

b) Restaurante; 

c) Jornais, revistas e papelaria; 

d) Loja de conveniência; 

e) Locação de automóveis. 

5.4.13. Considerando que o empreendimento será de grande porte e de longo período, poderá 

haver a necessidade de avaliar novas opções de serviços e produtos correlatos para 

atender a evolução deste mercado, podendo ser agregadas novas atividades exploradas, 

diretamente ou por terceiros, desde que previamente autorizadas pela Infraero;  

5.5. Para fins de atendimento aos itens 5.4.3 e 5.4.12, o Concessionário poderá utilizar até 15% 

(quinze por cento) do total das áreas edificadas, para desenvolvimento das atividades 

complementares. 

5.6. Os contratos firmados com terceiros para as atividades previstas nos itens 5.4.3 e 5.4.12 

deverão ter a prévia anuência da Infraero, que também receberá o valor correspondente a 7% 

(sete por cento) do valor bruto mensal do faturamento da atividade individual contratada.  

 

5.7. Cabe ao Concessionário: 

a) Manter a atividade funcionando dentro da área cujo uso é concedido. 

b) Manter a área dada em concessão de uso permanentemente dotada de aparelhagem 

adequada à prevenção e extinção de incêndio e sinistros, mantendo igualmente o 

seu pessoal instruído quanto ao emprego eficaz da aparelhagem. 

c) Providenciar formas de facilitação de pagamentos como cartões de crédito, débito e 

cheques, indicando explicitamente para os usuários quais as formas aceitas e não 

aceitas, devendo, também, providenciar a facilitação para trocos, em cumprimento 

ao Código de Defesa do Consumidor. 

 

6. DA LOCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA ÁREA  

6.1. A localização das áreas está identificada pela Infraero, de acordo com o disposto no subitem 

5.1 e croquis anexos; 
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6.2. As Áreas serão entregues à licitante vencedora nas condições em que se encontram para 

execução do projeto conforme obrigações previstas nos anexos do presente Termo de 

Referência (condicionantes técnicos, especificação técnica, memorial de requisitos, etc.). 

6.3. Caberá à empresa vencedora da licitação executar, às suas expensas, todos e quaisquer 

serviços de adequações e complementares, como instalações diversas, necessárias à 

implantação e funcionamento global da empresa. 

6.3.1. A instalação do balcão de reserva e recepção para os usuários do empreendimento deverá 

seguir as linhas arquitetônicas do aeroporto, assim como a qualidade estética e funcional; 

6.4. O Concessionário deverá estar ciente dos riscos e obrigações referentes à concessão que estão 

presentes na matriz de riscos apresentada no anexo II (Quadro de Alocação de Riscos) deste 

Termo de Referência. 

6.5. O Concessionário, se não detentor da bandeira poderá firmar Acordo Operacional apenas para 

uso da marca com a opção de substituí-la a seu critério, sem perder o direito de explorar 

diretamente a área, respeitado, no entanto, o objeto do Contrato firmado com a Concedente. 

6.6. A Infraero, ao seu critério, vedará a comercialização de produtos e/ou prestação de serviços 

considerados inadequados ou não condizentes com o objeto da licitação. 

 

7. DA PARTICIPAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE 

7.1. Poderá participar da Concorrência qualquer empresa legalmente estabelecida no País, e que 

comprove: 

7.1.1. Ser o ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, cuja comprovação será 

feita por meio da apresentação do Contrato Social ou Estatuto Social, devidamente 

registrado. 

7.2. Deverá ser comprovada por meio dos Índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e 

Liquidez Corrente (LC), que deverão ser maiores que 1,00 (um inteiro). Caso os referidos 

índices sejam iguais ou inferiores a 1,00 (um inteiro), a licitante deverá possuir capital igual ou 

superior a R$ 22.900.000,00 (vinte e dois milhões e novecentos mil reais), correspondente a 

10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.  

7.2.1. No caso de consórcio, será admitido o somatório dos valores de cada consorciado, na 

proporção de sua respectiva participação, acrescido de 30% (trinta por cento) do valor 

exigido para a licitante individual. 

7.3. Apresentar Atestado(s) Técnico(s) que comprove(m) ter a licitante ou uma das consorciadas, 

administrado ou explorado pelo menos um estabelecimento de hospedagem, na categoria 

mínima de hotel quatro estrelas, ou estar autorizada ao uso de marca e experiência de 

administração de hoteleira reconhecida, que atenda a todos os requisitos exigidos neste Termo 

de Referência. 
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7.4. A garantia de manutenção da proposta terá o prazo de validade de no mínimo 120 (cento e 

vinte) dias, contado da data de entrega dos documentos de Habilitação e da Proposta. 

7.4.1. A licitante deverá apresentar endosso para a garantia de manutenção da proposta, 

quando apresentada na modalidade de fiança bancária ou seguro garantia.  

7.5. Apresentar em data anterior à assinatura do contrato a Garantia do Cumprimento do Contrato, 

conforme modelo padrão da Infraero, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato, considerando que se trata de processo de grande complexidade e longo prazo de 

vigência contratual. 

7.6. Será permitido o consórcio de empresas, observadas as disposições legais aplicáveis que 

atendam as condições previstas no Art. 52 do RLCI e aquelas estabelecidas no Edital e seus 

Anexos. 

 

8. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E DO VALOR MENSAL  

8.1. O julgamento se dará pelo critério de MAIOR OFERTA GLOBAL. 

8.2. O Preço Mínimo Mensal será o valor ofertado na proposta e não poderá ser inferior a R$ 

764.100,00 (setecentos e sessenta e quatro mil e cem reais). 

8.3. Na composição da proposta serão considerados os seguintes critérios: 

8.3.1. 73,00% (setenta e três por cento) correspondem ao Hotel categoria mínima quatro 

estrelas; 

8.3.2. 27,00% (vinte e sete por cento) correspondem ao Business Center; 

8.4. O valor para o Balcão de recepção no Terminal de Passageiros corresponde a R$ 6.900,00 

(seis mil e novecentos reais) e está computado no item 8.2. 

8.5. A Variável Adicional corresponde a 12% (doze por cento) do faturamento bruto mensal 

auferido na exploração da atividade comercial de hotel; 

8.6. A Variável Adicional corresponde a 15% (quinze por cento) do faturamento bruto mensal 

auferido na exploração da atividade comercial de business Center; 

8.7. Mensalmente, prevalecerá como valor a ser pago pelo Concessionário à Infraero o maior dos 

valores definidos nas condições expressas nos subitens 8.2, 8.5 e 8.6; 

8.8. O Valor do Investimento do Empreendimento, considerado nos estudos internos da Infraero, 

foi estimado em R$ 66.319.000,00 (sessenta e seis milhões trezentos e dezenove mil reais); 

8.9. O preço contratual será reajustado a cada período de 12 (doze) meses, a contar da data de 

início de vigência do instrumento contratual, pela variação acumulada do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC–IBGE) no 
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período ou outro índice adotado pelo Governo Federal que venha a substituí-lo, nos termos do 

Item 15 da NI-13.03/E (COM); 

8.10. O preço mensal contratado será reduzido em 60% (sessenta por cento) durante o período 

previsto para apresentação e aprovação dos projetos e execução das obras de adequação da 

área que, neste instrumento, será de até 16 (dezesseis) meses a partir do início de vigência do 

contrato, em conformidade com o subitem 16.1.2, da NI-13.03/E (COM); 

8.10.1. A redução no preço mensal, prevista no item anterior, cessará com o início das 

atividades na área, não podendo ultrapassar 16 (dezesseis) meses a partir do início de 

vigência do contrato, exceto em caso de atraso ocasionado pela Infraero e devidamente 

comprovado; 

8.11. No julgamento das propostas, considerar vencedora a licitante que oferecer a Proposta 

mais vantajosa pela concessão de Uso da Área. 

8.12. No julgamento das propostas, a Comissão de Licitação considerará vencedora a licitante 

que oferecer a Maior Oferta por Concessão de Uso de Área, definindo-se como tal, o maior 

valor ofertado em relação ao Preço Mínimo Mensal, componente do Preço Específico Mensal, 

estipulado no subitem 8.2, respeitando a importância mínima estabelecida. 

8.13. A licitante deverá apresentar Estudo de Viabilidade Econômico Financeira - EVE, 

demonstrando a viabilidade do negócio, considerando o retorno do investimento aplicado, o 

cálculo de indicadores financeiros e as informações de receitas e despesas oriundas da 

atividade, devendo conter, no mínimo, os seguintes quesitos: 

 

Fluxo de Caixa do Empreendimento 

 

8.13.1. Fluxo de Caixa Projetado pelo período contratual indicado no Edital, 25 anos; 

8.13.2. O Fluxo de Caixa deverá ser projetado em anos, ou seja, anual; 

8.13.3. Projetar a Receita total para o empreendimento, segregando-a por natureza (ex.: Receita 

proveniente dos valores das diárias, receita de prestação de serviços, receita do restaurante 

etc.); 

8.13.4. Descrever objetivamente as premissas e respectivas variáveis, micro e 

macroeconômicas, que justificam e balizam a projeção; 

8.13.5. Com base na Receita Total e nos Tributos que incidem sobre a mesma e de acordo com 

a natureza do empreendimento, projetar os Impostos (ICMS, ISS etc.); 

8.13.6. Discriminar os impostos incidentes e suas respectivas alíquotas; 

8.13.7. Na eventualidade de algum fato específico, inerente a empresa licitante e sua atuação 

(diferencial de alíquota, créditos anteriores etc.), e que tenha reflexo no valor projetado a 
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ser recolhido, justificar com base em documentos oficiais (Decretos, Portarias, Medidas 

Provisórias, Decisões Judiciais etc.) o diferencial de alíquota a ser aplicada; 

8.13.8. Projetar a Despesa Total para o empreendimento, segregando-a por natureza (ex.: 

Despesa com pessoal, serviços, manutenção etc.); 

8.13.9. O Ônus da Concessão deverá ser apresentado segregado, preço mínimo ou valor 

variável adicional (percentual aplicado sobre o faturamento bruto); 

8.13.10. Considerar com base na legislação em vigor a Depreciação referente aos itens do 

investimento; 

8.13.11. Com base no Lucro e no Regime Tributário que será adotado pela empresa 

licitante, projetar o valor anual do Imposto de Renda (IR), da Contribuição Social Sobre o 

Lucro (CSSL) e do Adicional de Imposto de Renda. Deverá ser informado e descrito o 

Regime Tributário e respectivas alíquotas, adotado para o empreendimento, que justificam 

o valor anual total do Imposto de Renda (IR) sobre o lucro; 

8.13.12. Valor do investimento necessário à implantação do empreendimento, referente 

às benfeitorias em infraestrutura, que ao final do contrato será revertida ao Patrimônio da 

União; 

8.13.13. Informar qual a estrutura de capital (Capital 100% Próprio, Capital 100% de 

Terceiros ou Capital Próprio e de Terceiros) será adotada na implantação do 

empreendimento. Na eventualidade de utilização de Capital de Terceiros (Financiamento) 

para a implantação do empreendimento, demonstrar no Fluxo de Caixa essa utilização, de 

acordo práticas contábeis usuais, demonstrando os juros e amortizações pagas, bem como 

a fonte de financiamento e suas condicionantes financeiras (prazos de contratação, 

carência e amortização, custos financeiros etc.), demonstrando o cálculo em planilha 

eletrônica; 

 

Valor do Investimento e Cronograma de Desembolso 

8.13.14. Informar o valor total do investimento e respectivo cronograma financeiro de 

desembolso. O valor do investimento deverá estar segregado em seus componentes 

(fundações, edificações, serviços e obras de engenharia, máquinas, equipamentos, 

sistemas elétricos e eletrônicos, móveis, utensílios etc.); 

 

Custo de Capital 

8.13.15. Com base na estrutura de capital adotada para o empreendimento, informar qual 

o custo de capital utilizado para descontar o Fluxo de Caixa do Empreendimento. Caso 

seja utilizada estrutura de capital misto, ou seja, capital próprio e de terceiros, detalhar o 

cálculo do custo de capital médio ponderado (WACC); 
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Indicadores Econômicos do Empreendimento 

8.13.16. Com base nos resultados apurados no Fluxo de Caixa do Empreendimento, 

calcular e informar os indicadores financeiros abaixo: 

a) Taxa Interna de Retorno – TIR 

b) Valor Presente Líquido – VPL 

c) Payback Econômico – PBE. 

 

9. DOS PRAZOS  

9.1. O prazo de amortização dos investimentos será no máximo de 192 (cento e noventa e dois) 

meses, 16 (dezesseis) anos, improrrogáveis. 

9.2. O prazo de vigência contratual será de 300 (trezentos) meses, contados a partir da data do 

início da vigência do contrato. 

9.3. Os demais prazos a serem cumpridos pelo Concessionário são os seguintes: 

9.3.1. Até 10 (dez) dias, contados a partir do início de vigência do contrato, para agendamento 

e realização de reunião com a Infraero para a retirada das condições específicas para 

elaboração dos projetos, esclarecimentos gerais e consulta prévia; 

9.3.2. Até 50 (cinquenta) dias, contados a partir do inicio da vigência do contrato, para a 

apresentação dos projetos, autorizações e orçamento junto à Gerência Comercial do 

Aeroporto; 

9.3.3. A Infraero terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega do projeto, 

para a análise da documentação apresentada e emissão de Relatório de Acompanhamento 

Técnico (RAT). Caso o projeto seja aprovado, o RAT conterá a notificação de aprovação 

de projeto;  

9.3.4. Caso os projetos e os demais documentos não sejam aprovados, cabe ao Concessionário 

a execução das adequações necessárias dentro do prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da 

data do recebimento do Relatório de Acompanhamento Técnico (RAT); 

9.3.4.1. A partir da data de recebimento do projeto com as adequações contidas no RAT, 

a Infraero terá um prazo de até 20 (vinte) dias para sua reanálise.  

9.3.5. O Concessionário terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir da notificação de 

aprovação do projeto e demais autorizações (se for o caso) por parte de órgãos 

competentes (ANAC, Corpo de Bombeiros, concessionárias de energia elétrica e 

saneamento básico, órgãos ambientais, entre outros), para apresentar junto a Gerência 

Comercial do Aeroporto, lista contendo o nome e o número do registro geral de cada 
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profissional que atuará na área, visando, inclusive, a confecção e o fornecimento do 

crachá de autorização para a permanência do profissional na área; 

9.3.6. Cabe ao Concessionário iniciar a execução das obras/serviços de adequações da área no 

prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da notificação de aprovação de projeto e das demais 

autorizações (se for o caso) por parte de órgãos competentes (ANAC, IPHAN, INEPAC, 

Corpo de Bombeiros, concessionárias de energia elétrica e saneamento básico, órgãos 

ambientais, entre outros);  

9.3.7. Prazo de obra: Até 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da aprovação do 

projeto e emissão do Alvará de Obra; 

9.3.8. Cabe ao Concessionário finalizar a obra/serviços de adequação no prazo de até 16 

(dezesseis) meses contados a partir do início do Contrato. 

Demonstrativo dos prazos: 

 

9.4. Após a conclusão das obras/serviços, no prazo de até 20 (vinte) dias, deverá ser apresentado 

pelo Concessionário o correspondente “as built”, acompanhado do demonstrativo dos custos e 

dos comprovantes do investimento realizado. 

9.4.1. Dar início ao exercício das atividades na área, no prazo máximo de 10 (dez) dias 

contados da data de conclusão da obra, e mantê-la sem interrupção, salvo por motivo de 

força maior ou caso fortuito reconhecido pela Infraero, ou quando autorizado por esta. 

9.5. Os prazos e condições do Edital, bem como a proposta da licitante adjudicatária integram as 

condições do Contrato independentemente de transcrição. 

9.6. O Concessionário incorrerá nas cominações previstas no Item 12 deste Termo de Referência, 

caso não cumpra os prazos acima estabelecidos para a apresentação de projetos e execução de 

obras. 

 

10. DOS PROJETOS E OBRAS 

10.1. O Concessionário deverá, antes do início das obras, apresentar à Infraero, qualificação 

dos responsáveis técnicos para a sua execução. 

10.2. Apresentação prévia do planejamento das obras, sob a forma de cronograma detalhado 

de atividades e sua atualização mensal. 
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10.3.  A área será liberada ao Concessionário, para construção, de acordo com as etapas de 

aprovação dos projetos. 

10.4. O Concessionário deverá, antes do início das obras, apresentar à Infraero, a apólice do 

seguro de riscos de engenharia e responsabilidade civil por valor e prazo iguais ao do 

investimento e execução das obras, respectivamente.  

10.5.  O Concessionário poderá contratar empresas especializadas para a realização dos 

projetos e obras necessárias, ficando, perante a Infraero, como único responsável pelos 

serviços realizados. 

10.6.  Fica assegurado à Infraero o direito de inspeção e fiscalização, a quaisquer obras, 

instalações ou outras benfeitorias, a qualquer tempo do seu desenvolvimento, podendo vetar 

total ou parcialmente aquelas que não estejam sendo executadas em conformidade com os 

projetos previamente aprovados. 

10.7.  Providenciar adequado isolamento em torno da área objeto das obras e/ou serviços, 

restringindo-se ao seu interior a descarga e estocagem de materiais necessários e os operários 

que nela trabalhem. 

10.8.  Desenvolver e apresentar, no período de 30 (trinta) dias corridos, antes do início da 

atividade, para aprovação da Infraero, plano operacional para emergência. 

10.9. Manter a limpeza das áreas, dando solução adequada à retirada de lixo e seu depósito 

em local designado pela Infraero. 

10.10. Facilitar as inspeções e vistoria final referidas nas Condições Gerais do Contrato. 

10.11. Exercer permanente fiscalização sobre seus empregados, tanto no que diz respeito à sua 

atuação junto ao público usuário, quanto no que disser respeito à sua aparência pessoal. 

10.12. Prover todos os seus empregados de seguro contra acidente de trabalho, devendo ainda, 

obedecer à legislação vigente sobre Prevenção de Acidentes, Segurança e Higiene do 

Trabalho. 

10.13. Manter seus empregados uniformizados e calçados, dotando-os dos necessários 

complementos para cada atividade específica. 

10.14. Fornecer à Infraero relação nominal do pessoal empregado, com a respectiva 

qualificação, atualizando-a quando ocorrer qualquer alteração. 

10.15. Evitar situações que gerem inquietações na obra e/ou serviços, tais como: atrasos de 

pagamento e descumprimento de obrigações trabalhistas. 

10.16. Todas as despesas, diretas ou indiretas, para elaboração dos estudos e projetos, 

execução das obras, remanejamento das interferências, acesso, operação, manutenção e 

exploração, decorrentes da concessão, serão de responsabilidade exclusiva do Concessionário. 

10.17. Correrão, também, por conta do Concessionário, as despesas relativas a: 
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10.17.1. Ao Licenciamento Ambiental das suas atividades, incluindo o ônus da 

elaboração de Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios – EIA/RIMA, ou 

quaisquer outros documentos exigidos pelos órgãos ambientais. 

10.17.2.  A compatibilização e à adequação de suas instalações às exigências dos órgãos 

ambientais e da Concedente. 

 

11. DA ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

11.1. Precedente ao início da operação do empreendimento, aprovar junto ao Corpo de 

Bombeiros da localidade, projeto contra incêndio, apresentando cópia à Infraero. 

11.2. Manter a limpeza das áreas, dando solução adequada à retirada de lixo e seu depósito 

em local designado pela Infraero. 

11.3. Prover todos os seus empregados de seguro contra acidente de trabalho, devendo ainda, 

obedecer à legislação vigente sobre Prevenção de Acidentes, Segurança e Higiene do 

Trabalho. 

11.4. Manter seus empregados uniformizados e calçados, dotando-os dos necessários 

complementos para cada atividade específica. 

11.5. Fornecer à Infraero relação nominal do pessoal empregado, com a respectiva 

qualificação, atualizando-a quando ocorrer qualquer alteração. 

11.6. Exercer permanente fiscalização sobre seus empregados, tanto no que diz respeito à sua 

atuação junto ao público usuário, quanto no que disser respeito à sua aparência pessoal. 

11.7. Manter em local acessível ao público, livro destinado ao registro de queixas e 

reclamações dos usuários. 

11.8. Manter seguro de responsabilidade geral contra roubo, furto, incêndio, perda total, 

avarias ocasionadas por danos involuntários, e danos decorrentes da conservação e uso do 

empreendimento. 

11.9. Cópia da Apólice do seguro de responsabilidade geral deverá ser apresentada à Infraero. 

11.10. Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutenção dos equipamentos de comunicação 

interna, mobiliário e demais materiais e equipamentos necessários à administração e operação 

do empreendimento. 

11.11. Propiciar à fiscalização da Infraero, os necessários meios, facilidades e instrumentos 

para que a mesma possa realizar a fiscalização local e contábil que lhe compete. 

11.12. Obtenção junto aos órgãos competentes de todas as licenças para implantação do 

empreendimento e desenvolvimento das atividades. 
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11.13. Manter a atividade funcionando dentro da área cujo uso é concedido. 

11.14. Operar, durante todos os dias do ano, todos os segmentos do empreendimento, de 

acordo com os termos do Contrato. 

11.15. Manter em todos os turnos de funcionamento, pelo menos um empregado bilíngue. 

11.16. Correrão por conta do Concessionário quaisquer ônus que recaiam ou venham a recair 

sobre a área dada em concessão de uso e os serviços nela explorados, inclusive Tributos 

Federais, Estaduais e Municipais, e os encargos sociais e trabalhistas de seus empregados. 

Obriga-se, ainda, o Concessionário a atender às exigências de posturas Estaduais e/ou 

Municipais, inclusive as inerentes à regularização fiscal. 

11.17. O Concessionário não tem exclusividade na exploração da atividade objeto desta 

licitação. 

11.18. Compete exclusivamente à Infraero, a exploração de qualquer atividade publicitária na 

área. 

11.19. Qualquer mensagem de natureza publicitária, mesmo que ligada ao ramo de negócio a 

ser explorado e que não se destine exclusivamente a promover o nome do Concessionário, 

deverá ser previamente negociada com a Infraero; 

11.20. O Concessionário deverá avisar formalmente à Superintendência do Aeroporto, com 

antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, o dia e hora da inauguração do 

Empreendimento. 

 

12. DAS COMINAÇÕES  

12.1. Além das previstas nas Condições Gerais anexas ao Contrato, o Concessionário estará 

sujeito à aplicação das seguintes cominações que constarão nas Condições Especiais Anexas 

ao Contrato: 

12.1.1. Pelo atraso nos prazos previstos para entrega do projeto e de início e fim da execução 

das obras, multa de 10% (dez por cento) sobre o Preço Mínimo Mensal das áreas em 

concessão, caso a Infraero não aceite as justificativas pelo atraso. 

12.1.2. Em caso de reincidência no atraso previsto no subitem anterior o contrato poderá ser 

rescindido, caso a Infraero não aceite as justificativas pela reincidência. 

 

13.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

13.1. A Infraero poderá diretamente ou por meio de terceiros fazer auditoria para 

levantamento do real faturamento do Concessionário. Caso seja constatada qualquer 

irregularidade nas informações desse faturamento prestadas à Infraero, caberá ao 
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Concessionário arcar com os custos destes serviços e se sujeitar às penalidades contratuais, em 

especial a rescisão unilateral do contrato. 

13.2. A Infraero é facultado adotar, no interesse do melhor cumprimento do disposto no 

subitem anterior, sistema padronizado de máquinas registradoras ou terminais de computação, 

caso em que o Concessionário se obriga a igualmente adotar esses equipamentos, no prazo que 

lhe for concedido pela Infraero. 

13.3. O alvará de funcionamento requerido pelo Concessionário às autoridades públicas 

deverá conter somente as atividades constantes do objeto do instrumento contratual, mesmo 

quando os objetivos previstos no respectivo contrato social (ou estatuto) sejam mais amplos. 

13.4. A Infraero reserva o direito de que a apresentação do montante faturado pelo 

Concessionário possa ser diária. 

13.5. Ao Concessionário cabe manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições 

que propiciaram a sua habilitação no processo de contratação, apresentando, sempre que 

solicitado pela Infraero, os documentos comprobatórios de regularidade fiscal. 

13.6. Todos os profissionais que trabalharão na concessão objeto deste Termo de Referência 

deverão manter uma postura adequada a garantir a boa imagem das atividades. 

13.7. Havendo necessidade de autorização em algum órgão, o Concessionário deverá 

providenciar sua legalização antes do início de suas atividades. 

13.8. Qualquer alteração em projetos já aprovados pela Infraero deverá ser objeto de 

entendimentos e nova autorização. 

13.9. O valor do investimento, após aprovado pela Infraero, fará parte do Contrato, por meio 

de Termo Aditivo. 

13.10. O Concessionário fica ciente que deverá entregar à Infraero, ao término do contrato, o 

prédio em perfeitas condições de funcionamento, conservação e uso. 

 

14. DOS ANEXOS  

14.1. ANEXO I - Condicionantes Técnicos para Empreendimento de Hotel e Business Center 

– SBRJ – Aeroporto Santos-Dumont; 

14.2. ANEXO II - Quadro de Alocação de Riscos; 

14.3. ANEXO III - Especificação Técnica – RJ.18.01.92.439 - SDU/HOT/950.ET-001; 

14.4. ANEXO IV - Memorial de Requisito – RJ.18.01.75.440 - SDU/HOT/950.MR-001; 
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14.5. ANEXO V - Croquis de localização das áreas - RJ.06.201.08.444 (Loc. Balcão), 

RJ.06.205.08.441 (Balcão Padrão), RJ.01.201.08.442 (Varig A e B) e (Varig C), 

RJ.01.201.08.443 (Edifício VASP) e RJ.01.201.18.445 (Estacionamento). 

 

15. DOS MEMBROS TÉCNICOS 

15.1. Titular: Carlos Alberto Pacheco de Lima, matrícula nº 98921-60, Cargo/Função: 

Gerente de Planejamento Comercial; 

15.2. Suplente: Maria Lúcia Ferreira, matrícula nº 94342-96, Cargo/Função: Coordenadora de 

Suporte Comercial; 

15.3. Suplente: Luiz Henrique Moreira Correia, matrícula nº 5793-13, Cargo/Função: Gerente 

Comercial e Logística de Carga - CMRJ. 

 

Considerando-se o citado no Item 10 da NI-6.01/E (LCT), de 01/09/2011 e Ato Administrativo Nº 

2650/PR/27.11.2011, aprovo o Termo de Referência que tem como objeto: Concessão de uso de duas 

áreas destinadas à implantação de atividades comerciais, sendo uma área (área 1) com o total de 

13.217,00 m², contendo 02 (duas) edificações (antigos Edifícios Varig e Vasp) perfazendo 4.785,00 

m², destinadas à implantação e exploração de hospedagem e Business Center e atividades comerciais 

vinculadas e área não edificada de 8.432,00 m², na parte externa do Aeroporto e uma área (área 2) 

medindo 6,00 m² destinada a balcão de recepção, no Terminal de Passageiros do Aeroporto Santos-

Dumont, Rio de Janeiro – RJ, conforme especificações detalhadas pela Infraero. 
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