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Lanchonete - SBSP 
 

I   DA UTILIZAÇÃO DA ÁREA  

1.1 Para o desenvolvimento da atividade, objeto deste Contrato, o 
CONCESSIONÁRIO utilizará a área contratada para exploração comercial de 
Lanchonete . 

1.1.1  Na exploração do objeto deste Contrato, o CONCESSIONÁRIO deverá 
observar os preços máximos constantes na Tabela de Produtos Básicos 
com Preços Vinculados, sob pena de lhe serem aplicadas as cominações 
previstas no item 27 das Condições Gerais anexas a este Contrato de 
Concessão de Uso de Área. 

1.2 A CONCEDENTE vedará, a seu critério, a prestação de serviços, venda ou 
exposição de produtos, considerados inadequados ou não condizentes com o 
objeto deste contrato. 

II  LOCALIZAÇÃO 

2.1 A área contratada, denominada SBSP.01.P.SD.04.008, está localizada na Ala 
Sul, entre os eixos 70 e 71A, Piso Subsolo do Terminal de Passageiros do 
Aeroporto de São Paulo/Congonhas, com 68,57m² (sessenta e oito metros 
quadrados e cinquenta e sete decímetros quadrados) de área total. 

III OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO   

3.1  Além das constantes no item IV (quatro) das Condições Gerais deste Contrato 
constituem obrigações do CONCESSIONÁRIO:   
3.1.1  Manter durante a vigência do Contrato, as mesmas condições que 

propiciaram a sua habilitação no processo da contratação, apresentando, 
sempre que solicitado pela CONCEDENTE, os documentos 
comprobatórios de regularidade fiscal. 

3.1.2 Apresentar à Gerência Comercial do Aeroporto, para aprovação, nos 
prazos fixados no Termo de Referência, os projetos de adequação das 
áreas e seus prazos de execução, acompanhado de cronograma e 
memorial descritivo, conforme as normas da ABNT  e da CONCEDENTE. 

3.1.2.1  Os projetos deverão atender as normas de acessibilidade para 
pessoas portadoras de necessidades especiais em 
conformidade com as Leis Federais - Lei N.º 10.048, de 
08.11.2000, Lei N.º 10.098, de 19.12.2000, Norma NBR 
9050/2004 e a Lei N.º 10.741, de 01.10.2003 – Estatuto do 
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Idoso. 

3.1.3  Providenciar as adequações necessárias ao funcionamento da atividade a 
que se destina a área do objeto deste contrato, observando os 
procedimentos estabelecidos no Edital e seus anexos.  

3.1.4 Manter quantidade suficiente de produtos ofertados, de forma a não 
prejudicar o atendimento aos clientes, inclusive quanto aos produtos da 
Tabela de Produtos Básicos com Preços Vinculados. 

3.1.5  Cumprir as normas regulamentares sobre higiene, medicina e segurança 
do trabalho. 

3.1.6  Zelar pela boa qualidade dos produtos adquiridos e comercializados, bem 
como utilizar somente produtos de boa qualidade e dentro do prazo de 
validade dos mesmos, no preparo dos alimentos, devendo trabalhar com 
produtos prontos ou pré-prontos, desde que não exalem excessivos 
odores e fumaças para o ambiente, a critério exclusivo da CONCEDENTE 
tal qualificação. 

3.1.7  Todo processo de preparo dos lanches deve seguir rigorosamente os 
padrões da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

3.1.8 Cumprir as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 

3.1.9  Observar rigorosamente as normas emanadas pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária - ANVISA, apresentando, sempre que solicitado, a 
carteira de saúde atualizada de todos os empregados lotados nas áreas 
objeto deste Contrato. 

3.1.10 O CONCESSIONÁRIO responderá em exclusividade por todas e 
quaisquer multas ou interpelações das autoridades competentes, bem 
como por problemas causados aos usuários relativos aos alimentos 
fornecidos, configurando-se falta grave a interdição da unidade por 
qualquer motivo. 

3.1.11 Havendo necessidade de autorização de algum órgão, o 
CONCESSIONÁRIO deverá providenciar sua legalização, antes do início 
de suas atividades. 

3.1.12  Obter junto aos órgãos competentes todas as licenças para implantação 
de sua atividade na área contratadas. 

3.1.13 Manter toda equipe de atendentes uniformizada. 

3.1.14  Todos os profissionais que trabalharão na área, deverão manter uma 
postura adequada a garantir a boa imagem das atividades. 



CONDIÇÕES ESPECIAIS ANEXAS AO TC Nº _______________ _ 
SEM INVESTIMENTO 

- CONTRATO COMERCIAL - 
 
 

 
 

3 
 

3.1.15 Cumprir as normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, 
submetendo-se à fiscalização dos órgãos competentes. 

3.1.16 Manter atualizado e em locais de acesso ao público, catálogo contendo os 
produtos e serviços oferecidos e seus respectivos preços de venda, 
observando as disposições do Código de Defesa do Consumidor. 

3.1.17 Expor, em local visível ao público, o horário de funcionamento e o número 
de telefone para reclamações. 

3.1.18 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. 

3.1.19  O CONCESSIONÁRIO poderá utilizar-se da rede de telecomunicações do 
Aeroporto, mencionada no subitem 25.33 das Condições Gerais deste 
Contrato, mediante formalização de Termo de Adesão para Utilização do 
Sistema de Telecomunicações por Linhas Físicas (STLF) a ser celebrado 
junto à CONCEDENTE. 

3.1.20  Manter o horário de funcionamento da atividade compatível com o do 
Aeroporto, ou seja, das 06h00min às 23h00min, ininterruptamente, 
inclusive sábados, domingos e feriados. 

3.1.21 Manter a atividade funcionando, exclusivamente, dentro da área 
concedida. 

3.1.22 Responsabilizar-se pela limpeza, manutenção da área e equipamentos, 
assumindo o ônus decorrente e contando com pessoal tecnicamente 
habilitado. 

3.1.23 Comunicar formalmente à Gerência Comercial do Aeroporto, com 
antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas , a data de 
inauguração da área. 

IV  DISPOSIÇÕES FINAIS  

4.1 A CONCEDENTE disciplinará, durante todo o período de vigência do prazo 
contratual, as atividades exercidas na área sob concessão, visando assegurar o 
cumprimento do objeto contratual, dos aspectos mercadológicos estabelecidos 
neste Contrato e eficácia dos serviços prestados aos usuários, podendo: 

4.1.1  Determinar a exclusão de produtos e/ou serviços que, por força de 
Contrato ou por força legal, não se enquadrem na destinação da área 
concedida. 
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 4.1.2  Autorizar a inclusão de produtos e/ou serviços que, por força de Contrato 
ou por força legal, sejam compatíveis com a destinação da área concedida. 

4.2  Fica vedada a utilização da área para outros fins diferentes do objeto contratado. 

4.3 As demais disposições contratuais estão contidas no Termo de Referência – 
Anexo VI do Edital de Pregão Presencial N.º ______ADSP/SBSP/2012. 

4.4  Faz parte integrante deste Contrato o Edital de Pregão Presencial N.º 
______ADSP/SBSP/2012 e seus anexos. 

 
São Paulo-SP,        
               
                                    

 _______________________________                                               __________________________________ 

           CONCEDENTE                                                                         CONCESSIONÁRIO 

                                                                              

 

_______________________________                                                 __________________________________                                                        

CONCEDENTE                                                                           CONCESSIONÁRIO 

                        

 

          _______________________________                                                 __________________________________                                                                                                                       

TESTEMUNHA                                                                     TESTEMUNHA 
Nome:                                                                                  Nome:  
RG:                                                                                             RG: 


