
 

 

  

PROJETO BÁSICO 
AEROPORTO DE UBERLÂNDIA 
 
PROJETO BÁSICO PARA CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO, 
GESTÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE CENTRO LOGÍSTICO NO AEROPORTO 
DE UBERLÂNDIA 
 

2015 

INFRAERO 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

Brasília 



 

 

 

 
 RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
 

 
MARCOS ANTONIO CARVALHO OLIVEIRA 

LCPF – MAT 15.107-50 

RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO 
 
 

 
NATAN MACHADO DE CAMPOS NETO 

LCPF – MAT 97.656-58 

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO 
 
 

 
FRANCISCO XAVIER DA SILVA NUNES 

DCLC – MAT. 10.108-73 

 

1 

Diretoria Comercial e de Logística de Cargas – DC 

Superintendência de Negócios em Logística de Carga – DCLC 

HISTÓRICO DE REVISÃO 
 

PROJETO BÁSICO 

CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE 

CENTRO LOGÍSTICO NO AEROPORTO DE UBERLÂNDIA 

ELABORAÇÃO Matrícula Assinatura 

Marcos Antonio Carvalho Oliveira 15.107-50  

VALIDAÇÃO Matrícula Assinatura 

Natan Machado de Campos Neto 97.656-58  

APROVAÇÃO Matrícula Assinatura 

Francisco Xavier da Silva Nunes 10.108-73  

REVISÕES 

Data Descrição Autor Matrícula Rubrica 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



 

 

 

 
 RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
 

 
MARCOS ANTONIO CARVALHO OLIVEIRA 

LCPF – MAT 15.107-50 

RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO 
 
 

 
NATAN MACHADO DE CAMPOS NETO 

LCPF – MAT 97.656-58 

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO 
 
 

 
FRANCISCO XAVIER DA SILVA NUNES 

DCLC – MAT. 10.108-73 

 

2 

Diretoria Comercial e de Logística de Cargas – DC 

Superintendência de Negócios em Logística de Carga – DCLC 

 

 

Conteúdo 
1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................... 3 

2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL ....................................................................................... 4 

3. DEFINIÇÕES, SIGLAS E CONCEITOS ....................................................................... 6 

4. DA FINALIDADE ........................................................................................................... 8 

5. DO OBJETO .................................................................................................................... 8 

6. DA ÁREA ......................................................................................................................... 9 

7. DA LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA ............................................. 9 

8. DOS VALORES ............................................................................................................. 10 

9. DOS PRAZOS ................................................................................................................ 11 

10. DAS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO ............................................. 13 

11. DOS PROJETOS E OBRAS ......................................................................................... 18 

12. OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO ................................................................... 19 

13. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE ........................................................................... 20 

14. DA ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO ........................ 21 

15. FISCALIZAÇÃO ........................................................................................................... 22 

16. QUADRO DE ALOCAÇÃO DE RISCOS .................................................................... 22 

17. DAS COMINAÇÕES ..................................................................................................... 25 

18. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS ........................................................................................ 25 

19. ANEXOS ........................................................................................................................ 26 

 

 

 

  



 

 

 

 
 RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
 

 
MARCOS ANTONIO CARVALHO OLIVEIRA 

LCPF – MAT 15.107-50 

RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO 
 
 

 
NATAN MACHADO DE CAMPOS NETO 

LCPF – MAT 97.656-58 

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO 
 
 

 
FRANCISCO XAVIER DA SILVA NUNES 

DCLC – MAT. 10.108-73 

 

3 

Diretoria Comercial e de Logística de Cargas – DC 

Superintendência de Negócios em Logística de Carga – DCLC 

PROJETO BÁSICO PARA CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS PARA 

IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE CENTRO 

LOGÍSTICO NO AEROPORTO DE UBERLÂNDIA. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Pesquisa realizada por Bowersox, Closs e Cooper (2007, p. 18) indicou que 90% da 

demanda global não é satisfeita por fornecedores locais. Esta constatação mostra que a atividade de 

logística deve ser considerada, por uma empresa, como um dos fatores mais importantes dentro de 

uma organização, possibilitando grande oportunidade de conquistar novos negócios. 

Desta forma, ciente de que a atividade de logística de carga tornou-se um diferencial 

competitivo, observa-se indispensável a busca contínua da eficiência logística para manter ou 

ampliar a fatia de mercado.  

No atual cenário de globalização as empresas necessitam de maior eficiência e 

produtividade. Assim, apurar custos nas organizações é de grande relevância. Necessário se faz a 

redução de custos, contudo, sem perder a competitividade.  

Incluídos nos custos totais de uma empresa aparecem os custos logísticos, que são os 

custos com transportes, que representa em torno de 60% dos custos logísticos, custos com 

armazenagem, custos com administração e estoques (Lima, 2006), dentre outros.  

Impulsionado pelo aumento do consumo e pela necessidade das empresas em investirem 

na atividade de armazenagem, o mercado de Centros Logísticos vem crescendo nos últimos anos. O 

mercado de galpões industriais e Centros Logísticos tem despertado o interesse de diferentes tipos de 

investidores no Brasil.  

Os Centros Logísticos são vistos como uma alternativa que gera economia e aumenta a 

eficiência, pois dispensa a necessidade de se investir na compra do terreno ou na construção de um 

armazém, além do compartilhamento das despesas da área comum com as outras empresas que estão 

ali instaladas, tais como: portaria e despesas com segurança das áreas comuns. 

Atenta às mudanças e necessidades do mercado, a Infraero vem ampliando sua presença 

em aeroportos estratégicos e elaborando estudos que viabilizem projetos que ajudem a dirimir 

gargalos logísticos estruturais de armazenagem e movimentação de cargas. Entre as inovações, a 

Infraero destinará áreas para exploração de Centros de Distribuição, Centros de Apoio Logístico, 

dentre outros, dando enfoque para o projeto estratégico Concessão de área para implantação de 

Centro Logístico. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

2.1. O presente Projeto Básico segue e tem por referência os seguintes dispositivos: 

a. Lei nº 5.862, 12 de dezembro de 1972 - Autoriza o Poder Executivo a constituir a 

empresa pública denominada Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - 

INFRAERO, e dá outras providências. 

b. 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;  

c. Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 - Institui o Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis no 8.212 e 

8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei no 10.189, de 14 de 

fevereiro de 2001, da Lei Complementar no 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as 

Leis no 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999; 

d. Decreto nº 6.204, de 05 de setembro de 2007 - Regulamenta o tratamento favorecido, 

diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas 

contratações públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da administração pública 

federal; 

e. Resolução da ANAC nº 302, de 05 de fevereiro de 2014 - Estabelece critérios e 

procedimentos para a alocação e remuneração de áreas aeroportuárias; 

f. Resolução da ANAC nº 116, de 20 de outubro de 2009 - Dispõe sobre os serviços 

auxiliares ao transporte aéreo; 

g. Norma de Licitações e Contratos da INFRAERO – NI - 6.01/E (LCT), de 01/09/2011;  

h. Norma de Utilização de Áreas Edificadas ou Não Edificadas da INFRAERO – NI - 

13.03/E (COM), de 27/01/2011;  

i. Norma de Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira da INFRAERO – NI - 24.03 

(CNT), de 07/08/2009; 

j. 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;  

k. Lei Municipal Complementar nº 432 de 19/10/2006 – Aprova o Plano Diretor do 

município de Uberlândia, estabelece os princípios básicos e as diretrizes para sua 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%205.862-1972?OpenDocument
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implantação, revoga a Lei Complementar nº 078 de 27 de abril de 1994 e dá outras 

providências; 

l. Lei Municipal Complementar nº 523 de 07/04/2011 – Dispõe sobre o parcelamento do 

solo do município de Uberlândia e de seus Distritos e dá outras providências; 

m. Lei Municipal Complementar Nº 524, de 08 de abril de 2011 - Código de Obras e 

Edificações de Uberlândia; 

n. Lei Municipal Complementar nº 525, de 14 de abril de 2011 – Dispõe sobre o 

zoneamento do uso e ocupação do solo do município de Uberlândia e revoga a Lei 

Complementar nº 245, de 30 de novembro de 2000 e suas alterações posteriores; 

o. Lei Municipal Complementar nº 565 de 19 de junho de 2013 – Acresce o § 3° ao art. 9°, 

da Lei Complementar nº 523, de 7 de abril de 2011, e suas alterações, que “dispõe sobre 

o parcelamento do solo do município de Uberlândia e de seus Distritos e dá outras 

providências”; 

p. Lei Municipal Complementar nº 551 de 05 de dezembro de 2012 – Altera a Lei 

Complementar nº 525, de 14 de abril de 2011 que “dispõe sobre o zoneamento do uso de 

ocupação do solo do município de Uberlândia e revoga a Lei Complementar nº 245, de 

30 de novembro de 2000 e suas alterações posteriores”;  

q. Portaria nº 256/GC-5 de 13 de maio de 2011 - Dispõe sobre as restrições relativas a 

implantações que possam afetar adversamente a segurança e a regularidade das 

operações aéreas, e dá outras providências; 

r. Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – RBAC nº 154 - estabelece as regras a serem 

adotadas no projeto de aeródromos públicos; 

s. Portaria N° 629/GM5 de 02 de maio de 1984 - Aprova e Efetiva Planos Específicos de 

Zoneamento de Ruído e dá outras providências; 

t. Portaria nº 1.141/GM-5 de 08 de dezembro de 1987 - Aprova a edição da Instrução que 

estabelece o Processo para análise de Planos Diretores Aeroportuários, de Projetos de 

Construção ou Modificação de Aeródromos e de Objetos Projetados no Espaço Aéreo, no 

âmbito do Comando da Aeronáutica (COMAER); 

u. Resolução nº 279 de 10 de julho de 2013 - Estabelece critérios regulatórios quanto à 

implantação, operação e manutenção do Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a 

Incêndio em Aeródromos Civis (SESCINC); 

v. Resolução ANAC nº 158, de 13 de julho de 2010 - Dispõe sobre a autorização prévia 

para a construção de aeródromos e seu cadastramento junto à ANAC;  

w. Portaria ANAC nº 1227/SIA, de 30 de julho de 2010 - Aprova a relação de documentos, 

os modelos e os prazos de análise dos processos autuados com base na Resolução nº 158, 

de 13 de julho de 2010; 
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x. Portaria ANAC nº 3104/SIA, de 27 de novembro de 2013 - Altera a Portaria ANAC nº 

1227/SIA, de 30 de julho de 2010;  

y. Portaria nº 576/GC5, de 31 de agosto de 2012 e Instrução do Comando da Aeronáutica – 

ICA 11- 3 - Aprova a edição da Instrução que estabelece o Processo para análise de 

Planos Diretores Aeroportuários, de Projetos de Construção ou Modificação de 

Aeródromos e de Objetos Projetados no Espaço Aéreo, no âmbito do Comando da 

Aeronáutica (COMAER); 

z. ABNT NBR 9050, de 30 de junho de 2004 - estabelece critérios e parâmetros técnicos 

aplicáveis a projeto, construção, instalação e adaptação de edificações, mobiliário, 

espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade. 

 

3. DEFINIÇÕES, SIGLAS E CONCEITOS  

 Centro Logístico - empreendimento localizado em área fechada, composto por galpões 

modulares flexíveis onde são instaladas várias empresas. Conta com estrutura física e 

serviços compartilhados que permite flexibilidade no rateio de seus custos entre os 

operadores. 

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

 Concedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero. 

 Concessionário: Empresa vencedora do certame licitatório, que firmou contrato com a 

Infraero.  

 Etapa 1: Corresponde à realização do cadastramento de todas as disciplinas, ao 

levantamento topográfico do terreno, à sondagem, à apresentação do estudo preliminar do 

projeto da disciplina de arquitetura e à estimativa de custos do empreendimento. 

 Etapa 2: Corresponde ao projeto executivo da disciplina de arquitetura e de todas as demais 

disciplinas necessárias (hidráulica, elétrica, estrutura, fundações, drenagem, lógica, etc.), 

juntamente com o orçamento detalhado, contendo a composição dos preços. 

 Fiscalização: atividade desenvolvida pelo setor específico da Infraero para 

acompanhamento do contrato. 

 RLCI: Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero. 

 Seguro de Responsabilidade Civil: Ramo de seguro que tem por objetivo proteger a empresa 

contra danos materiais, físicos ou morais que esta venha causar involuntariamente a 

terceiros. 

 Faturamento bruto - somatório dos valores provenientes das receitas dos produtos ou 

serviços prestados pelo concessionário. 

 Preço fixo - valor fixo, mensal, pago à Infraero, pelo concessionário, referente à concessão 

de uso de áreas, de instalações e de equipamentos dos aeroportos. 
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 Preço mínimo - o valor mínimo, mensal, a ser pago à Infraero, pelo concessionário, quando 

houver parte variável, na composição do preço mensal, prevalecendo sempre o maior 

apurado, podendo ser acumulado com outras formas de remuneração, tais como cobrança 

por quilograma movimentado pela Concessionária ou empresas que operem área para 

exploração comercial, por exemplo; 

 Parcela variável do contrato - corresponde ao percentual aplicado sobre o faturamento bruto 

mensal auferido pelo concessionário na atividade fim, devidamente acordado em cláusula 

contratual, a ser pago à Infraero, podendo ser cumulado com outras formas de remuneração, 

tais como cobrança por quilograma movimentado pela Concessionária ou empresas que 

operem área para exploração comercial, por exemplo; 

 ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - é o instrumento através do qual o 

profissional registra as atividades técnicas solicitadas através de contratos (escritos ou 

verbais) para o qual o mesmo foi contratado. 

 RRT – Registro de Responsabilidade Técnica - substitui, em conformidade com a Lei nº 

12.378, de 31 de dezembro de 2010, em relação aos contratos firmados por arquitetos e 

urbanistas, ou por pessoas jurídicas com finalidade social nas áreas de arquitetura e 

urbanismo, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de que trata a Lei nº 6.496, de 7 

de dezembro de 1977. 

 check-list - instrumento de controle, composto por um conjunto de condutas, nomes, itens 

ou tarefas que devem ser lembradas e/ou seguidas. 

 RAT - Relatório de Acompanhamento Técnico. 

 ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil. 

 COMAER – Comando da Aeronáutica. 

 Padrão Monousuário - galpões individuais para atender um único cliente. 

 Padrão Flex - galpões modulares que podem ser utilizados individualmente ou agrupados. 

 Padrão Classe A – Centro Logístico que possui alta tecnologia, com pé direito elevado e 

piso com alta resistência. 

 Lux - é a unidade de iluminamento, intensidade de iluminação ou iluminância. 

 KVA – quilovoltampere - é uma unidade de medida equivalente a 10
3
 voltamperes. 

 ETE - Estação de tratamento de esgoto. 

 CFTV – Circuito Fechado de Televisão. 

 ICAO - International Civil Aviation Organization (Organização da Aviação Civil 

Internacional). 

 KF - Casa de Força. 

 Truck Center - estabelecimentos preparados para atender veículos pesados de carga, de 

passageiros e carreteiros; 
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 Mall Comercial – estrutura que contém estabelecimentos comerciais como lojas, 

lanchonetes, restaurantes, salas de cinema, playground e estacionamento, caracterizado pelo 

seu fechamento em relação à cidade; 

 OCR - Optical Character Recognition - tecnologia que permite reconhecer caracteres de 

texto em imagens, transformando-os em texto editável. 

 SICA - Sistema Controle de Acesso de pessoas e veículos. 

  SDAI - Sistema Detecção e Alarme de Incêndio. 

  SPDA - Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas. 

 SPE - Sociedade de Propósito Específico. 

 EIA – Estudo de Impacto Ambiental. 

 RIMA – Relatório de Impacto Ambiental. 

 SBUL – Aeroporto de Uberlândia. 

 Cash & Carry - atacado de autosserviço ou ainda “atacarejo”. Sistema comercial de livre 

serviço, onde o ponto de venda oferece um modelo de negócios híbrido, voltado tanto para o 

comprador profissional (transformadores e pequenos varejistas) como para o consumidor 

final. 

 EPI – Equipamento de Proteção Individual. 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas e Técnicas. 

 INPC-IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística. 

 

4. DA FINALIDADE  

4.1. Destina-se este Projeto Básico 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 Projeto Básico é anexo e parte inseparável do respectivo edital de licitação e das 

Condições Gerais e Especiais anexas ao contrato, independentemente de transcrição total ou 

parcial de seu conteúdo. 

 

5. DO OBJETO  

5.1. Concessão de uso de área com investimento, para implantação, gestão e exploração 

comercial de Centro Logístico no Aeroporto de Uberlândia. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estrutura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Loja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lanchonete
http://pt.wikipedia.org/wiki/Restaurante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cinema
http://pt.wikipedia.org/wiki/Playground
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estacionamento
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a) O empreendimento deverá, obrigatoriamente, ser adaptado de forma que os ambientes, 

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

mínimo, a todos os requisitos exigidos pela legislação vigente. 

5.2. A concessão de uso de área poderá ser realizada por três vertentes: 

a) A vencedora do certame licitatório (CONCESSIONÁRIA) poderá explorar por sua 

conta e risco a totalidade da área concedida, área edificada e não edificada, utilizando-a 

como: centro de armazenagem e de distribuição de seus produtos, prestação direta de 

serviços de Logística Integrada, entre outras atividades congêneres; 

b) A CONCESSIONÁRIA, na condição de “master”, poderá explorar apenas parte do 

empreendimento, contratando com terceiros (operadores) áreas individuais dentro do 

Centro Logístico; 

c) A CONCESSIONÁRIA, na condição de “master”, poderá destinar a área, em sua 

totalidade, à exploração comercial por operadores das unidades comerciais por ele 

contratados. 

NOTA: A CONCESSIONÁRIA poderá ainda explorar diretamente ou contratar com terceiros 

áreas destinadas para atividades acessórias, previstas no item 10.3 deste documento. 

 

6. DA ÁREA 

6.1. A área objeto desta licitação mede 50.000,00 m² (cinquenta mil metros quadrados) de área 

total e está localizada no sítio aeroportuário do Aeroporto de Uberlândia - SBUL, em 

Uberlândia/MG, conforme croqui anexo a este Projeto Básico. 

 

7. DA LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA  

7.1. A localização da área está identificada pela Infraero, de acordo com o disposto no subitem 

6.1 e croquis anexos; 

7.2. A área será entregue ao Concessionário nas condições em que se encontra, cabendo ao 

Concessionário a responsabilidade pela elaboração dos projetos e execução das adequações, 

serviços e instalações complementares destinadas à implantação do empreendimento, em 

conformidade com o disposto neste Projeto Básico e seus respectivos anexos, bem como 

observada a legislação pertinente.  

7.3. 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 do empreendimento. 

7.4. A guarda e a segurança da área serão de responsabilidade da Concessionária, não cabendo à 

Infraero quaisquer ressarcimentos por furtos, acidentes ou incidentes. 
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7.5. O limite da taxa de ocupação do lote destinado à edificação do Centro Logístico deverá 

obedecer os critérios previstos na Lei Municipal Complementar nº 525, de 14 de abril de 

2011, com parâmetros conforme determinado na tabela abaixo: 

 

Região de implantação 
do Centro Logístico 

Taxa de 
Ocupação do 

Lote (%) 

Coeficiente de 
aproveitamento 

(1) 

Afastamen
to Frontal 

(m) 

Afastamento 
Lateral e fundo 

mínimo (m) 

Testada 
Mínima do 

lote (m) 

Dimensão 
mínima do 
lote (m²) 

Região A - Zona de 
Proteção Aeroportuária 

60 - 3 1,5 10 250 

(1) Não é permitida a construção de qualquer edificação com mais de 2 pavimentos ou 10 metros acima do nível do logradouro  

Nota: alterações que porventura venham a ocorrer na referida Lei Municipal Complementar 

nº 525, de 14 de abril de 2011, deverão ser observadas pela Concessionária. 

7.6. As benfeitorias permanentes serão revertidas ao patrimônio da União ao término do contrato, 

independentemente de qualquer indenização por parte da Infraero. Os equipamentos móveis 

estão excluídos da transferência ao patrimônio da União. 

 

8. DOS VALORES  

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

40.000,00 (quarenta mil reais). 

Nota: O valor previsto no item 8.1 será corrigido anualmente pelo INPC-IBGE, ou outro 

índice inflacionário que venha a substituí-lo. 

8.1.1 Na hipótese de rescisão unilateral do contrato por descumprimento de obrigações contratuais 
e/ou legais imputado ao CONCESSIONÁRIO, não haverá restituição de qualquer valor 

recebido pela CONCEDENTE a título de Preço Fixo Inicial. 

8.1.2 Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, por motivo de interesse público, sem que o 

concessionário dê causa, a concedente restituirá o valor recebido a título de Preço Fixo Inicial 
proporcionalmente ao tempo remanescente de vigência do pacto firmado. 

8.2 À Concessionária caberá o pagamento de preço fixo inicial da ordem de R$ 5.000.000,00 

(cinco milhões). 

8.3 O pagamento referenciado no item 8.2 deverá ser efetuado até o 10º dia útil a partir da 

assinatura do contrato. 

8.4 O Valor Global previsto para esta concessão será de R$ 16.472.000,00 (dezesseis milhões 

quatrocentos e setenta e dois mil reais), considerando o desconto de 100% (cem por cento) 

durante os primeiros seis meses e de 40% (quarenta por cento) nos dezoito meses seguintes 

de vigência do contrato, destinado ao período de projetos e obras. O prazo máximo para a 

concessão dos descontos (totais e parciais) não poderá exceder 24 (vinte e quatro) meses. 



 

 

 

 
 RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 
 

 
MARCOS ANTONIO CARVALHO OLIVEIRA 

LCPF – MAT 15.107-50 

RESPONSÁVEL PELA VALIDAÇÃO 
 
 

 
NATAN MACHADO DE CAMPOS NETO 

LCPF – MAT 97.656-58 

RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO 
 
 

 
FRANCISCO XAVIER DA SILVA NUNES 

DCLC – MAT. 10.108-73 

 

11 

Diretoria Comercial e de Logística de Cargas – DC 

Superintendência de Negócios em Logística de Carga – DCLC 

8.5 A redução no preço mensal, prevista no item anterior, cessará com o início das atividades na 

área, não podendo ultrapassar 24 (vinte e quatro) meses a partir do início de vigência do 

contrato, exceto em caso de atraso ocasionado pela Infraero e devidamente comprovado. 

8.6 Fica estabelecida a aplicação de parcela variável do contrato, que corresponderá a 5,5% 

(cinco vírgula cinco por cento) a ser aplicado sobre o faturamento bruto mensal auferido na 

exploração da atividade comercial de Centro Logístico. 

Nota: para os casos de contratação com terceiros para exploração de atividades acessórias, 

previstas no item 10.3, será aplicada a taxa de 3% (três por cento) que incidirá sobre a renda 

bruta mensal, a ser pago pelo explorador final, em favor da Infraero 

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

valores definidos nas condições expressas nos subitens 8.1 e 8.6. 

8.8 O preço mensal contratado será reduzido durante o período previsto para apresentação e 

análise dos projetos e execução das obras de adequação da área, em conformidade com o 

subitem 16.1.2, da NI-13.03/E (COM). 

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

foi estimado em R$ R$ 41.235.448,83 (quarenta e um milhões duzentos e trinta e cinco mil 

quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos). 

9. DOS PRAZOS  

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

início da vigência do contrato, considerando inclusive o prazo relativo à amortização dos 

investimentos previsto no item 9.2. 

9.2 O prazo de amortização dos investimentos será de no máximo 160 (cento e sessenta) meses, 

improrrogável. 

9.2.1 Caso a licitante apresente em seu Estudo período de amortização superior ao prazo 

indicado no subitem acima, respeitado o limite da vigência contratual constante do 

subitem 9.1, tal período poderá ser considerado pela Infraero, sem que isso gere 

qualquer expectativa de dilação do prazo de concessão. 

9.3 Prazos a serem rigorosamente cumpridos pelo CONCESSIONÁRIO: 

9.3.1 Até de 05 (cinco) dias, contados a partir do início de vigência do contrato, para 

agendamento e realização de reunião com a Infraero (áreas de Engenharia, 

Operações/Manutenção e Comercial, conjuntamente), para a retirada das 

condições específicas para elaboração dos projetos, esclarecimentos gerais e 

consulta prévia. 

9.3.2 Até   180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do início da vigência do 

contrato, para a entrega da Etapa 1 de projetos (acompanhados das respectivas 

ARTs/RRTs dos responsáveis técnicos), que corresponde à realização do 

cadastramento de todas as disciplinas, ao levantamento topográfico do terreno, à 
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sondagem, à apresentação do estudo preliminar do projeto da disciplina de 

arquitetura e à estimativa de custos do empreendimento junto à Gerência 

Comercial do Aeroporto. 

9.3.3 A Infraero terá o prazo de até 15 (quinze) dias, contado a partir da entrega da 

Etapa 1 do projeto, para proceder à análise da documentação apresentada e 

emissão de Relatório de Acompanhamento Técnico – RAT. Caso o projeto atenda 

a verificação de requisitos mínimos (check-list), o RAT conterá a notificação de 

visto de verificação de projeto. 

9.3.4 Caso a etapa 1 não atenda aos requisitos, cabe ao Concessionário a execução das 

adequações necessárias à esta etapa dentro do prazo de até 10 (dez) dias, a contar 

da data do recebimento do RAT. 

9.3.5 A partir da data de recebimento da etapa 1 com as adequações solicitadas no RAT, 

a Infraero terá um prazo de até 10 (dez) dias para sua reanálise. 

9.3.6 O Concessionário terá o prazo de até   120 (cento e vinte) dias, contados a partir 

da notificação de atendimento da verificação da etapa 1, para a entrega da etapa 2 

(acompanhada das respectivas ARTs/RRTs dos responsáveis técnicos), que 

corresponde ao projeto executivo da disciplina de arquitetura e de todas as demais 

disciplinas necessárias (hidráulica, elétrica, estrutura, fundações, drenagem, 

lógica, etc.), juntamente com o orçamento detalhado, contendo a composição dos 

preços. 

9.3.7 A Infraero terá o prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da entrega da 

etapa 2, para a análise da documentação apresentada e emissão do RAT. Caso o 

projeto atenda a verificação de requisitos mínimos (check-list), o RAT conterá a 

notificação de visto de verificação de projeto. 

9.3.8 Caso a etapa 2 não atenda aos requisitos, cabe ao Concessionário a execução das 

adequações necessárias dentro do prazo de até 10 (dez) dias, a contar da data do 

recebimento do RAT. 

9.3.9 A partir da data de recebimento da etapa 2 com as adequações solicitadas no RAT, 

a Infraero terá um prazo de até 10 (dez) dias para sua reanálise. 

9.4 Verificados os projetos e o respectivo orçamento e tendo estes atendido aos requisitos 

mínimos apresentados, referentes aos subitens anteriores deste instrumento, a Infraero 

fornecerá documento de liberação da área, que autoriza as instalações necessárias, que 

deverão ser executadas pelo Concessionário, às suas expensas e responsabilidade, sob 

orientação da Gerência de Engenharia e obedecendo rigorosamente aos prazos e projetos 

aprovados.  

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

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

(Prefeitura, ANAC, COMAER, Corpo de Bombeiros, concessionárias de energia e 

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

Comercial do Aeroporto, lista contendo o nome e número do registro geral de cada 
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profissional que atuará nas adequações e serviços, visando, inclusive, a confecção e o 

fornecimento do crachá de autorização para a permanência do profissional na área. 

9.6 Cabe ao Concessionário iniciar a execução das adequações/serviços de adequações da área no 

prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar da notificação de verificação de projeto e das demais 

autorizações (se for o caso) por parte de órgãos competentes (ANAC, COMAER, Exército, 

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

entre outros). 

NOTA - A partir do início de vigência do contrato, o Concessionário dará entrada aos 

pedidos das autorizações dos órgãos supramencionados (ANAC, COMAER, 

Exército, Corpo de Bombeiros, concessionárias de energia e saneamento 

básico, órgãos ambientais, entre outros), necessárias à realização das 

adequações das áreas. 

9.7 Cabe ao CONCESSIONÁRIO finalizar as benfeitorias/serviços de adequação no prazo de até 

18 (dezoito) dias contados a partir da notificação de verificação de projeto e das demais 

autorizações (se for o caso) por parte de órgãos competentes (ANAC, COMAER, Exército, 

Corpo de Bombeiros, Concessionárias de energia e saneamento básico, órgãos ambientais, 

entre outros). 

9.8 Caso haja atraso na avaliação/aprovação dos projetos apresentados ou nas autorizações 

necessárias ao início das adequações/serviços, que tenha sido causado pela Administração 

Pública, devidamente comprovado no processo administrativo, o prazo referente ao atraso 

poderá, a partir de solicitação expressa do concessionário, ser computado no período cujo 

pagamento será realizado com desconto de 40% no preço mensal contratado. 

9.9 Após a conclusão das obras/serviços, no prazo de até 90 (noventa) dias, deverá ser 

apresentado pelo Concessionário o correspondente “as built”, acompanhado do demonstrativo 

dos custos e dos comprovantes do investimento realizado. 

9.10 O concessionário deverá 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. 

9.11 Os prazos e condições do Edital, bem como a proposta da licitante adjudicatária 

integram as condições do Contrato independentemente de transcrição. 

9.12 O Concessionário incorrerá nas cominações previstas no item 14 deste Projeto Básico, 

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

obras. 

 

10. DAS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO 
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10.1 Além dos requisitos descritos neste Projeto Básico e Anexos, o empreendimento poderá 

atender ao padrão Monousuário ou Flex, respeitando, no mínimo, o padrão “Classe A”, 

obedecendo as seguintes características: 

10.1.1 Edifício com pavimento térreo totalmente acessível, dotado de rampas de acesso 

conforme ABNT NBR 9050. Área construída incluindo apoio administrativo e 

operacional, escritórios, refeitório, restaurantes, ambulatório, dentre outros, áreas de 

circulação, área de recepção, elevadores, infraestrutura para sistemas elétricos, de 

telemática e comunicações, e demais instalações prediais e de segurança da edificação.  

10.1.2 Módulo independente provido de bloco de banheiros com uso também de vestiários 

(masculino e feminino dotados de chuveiros e armários para guarda de pertences pessoais 

dos funcionários), além de sanitário acessível completo (com banho); 

10.1.3 O método construtivo da cobertura deverá primar pela utilização de luz natural, sem 

comprometer o conforto térmico e bem estar dos ocupantes, e mesmo prevendo uma 

menor necessidade de intervenção ou reparos periódicos. Deverá prever as linhas de vida 

para uma sua manutenção segura. 

10.1.4 Galpão modular; 

10.1.5  Piso contínuo com revestimento duplo e capacidade da carga mínima de 6 toneladas/m², 

antiestático e nivelado a laser; 

10.1.6  Pé-direito interno livre de no mínimo 10 metros; 

10.1.7  A altura máxima externa das edificações não poderá ultrapassar as superfícies 

limitadoras de obstáculos dos aeródromos, conforme previsto no ANEXO I da Portaria nº 

256 GC5, de 13 de maio de 2011 do Ministério da Defesa; 

10.1.8  Utilização de iluminação zenital (luz natural); 

10.1.9 Via de acesso ao lado ar ligando o Centro Logístico à área destinada exclusivamente para 

exploração das Cias. Aéreas ou da carga internacional; 

10.1.10 Rede elétrica em média tensão (13,8 kV);  

10.1.11 O sistema de iluminação dos Terminais deverá ser dimensionado para produzir, no 

mínimo,150 lux no período noturno, medidos na altura de trabalho; 

10.1.12 Estação de tratamento de esgoto - ETE; 

10.1.13 Abastecimento de água; 

10.1.14 Rede de comunicação de dados e voz de última geração; 

10.1.15 Coleta seletiva de lixo; 

10.1.16  Reaproveitamento da água da chuva; 

10.1.17  Isolamento termo acústico; 

10.1.18  Renovação mecânica do ar; 

10.1.19  Medição independente de água e energia, por módulo; 
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10.1.20  Docas com plataformas niveladoras, com acesso de 1 caminhão por vez (1 módulo com 

entrada vazada tipo eclusa).  

10.1.21  Pátio dotado de sistema de iluminação suficiente para funcionamento do terminal em 

regime 24h. 

10.1.22  Ampla área de manobra para caminhões, estacionamento de funcionários e visitantes; 

Nota: Caso a solução a ser utilizada para o pátio de caminhões seja piso intertravado, a 

saída das rampas da doca deverá ser feita em concreto armado com área suficiente para o 

raio de giro de uma empilhadeira contrabalançada de 10t (dez toneladas), com centro de 

carga de 600mm (seiscentos milímetros); 

10.1.23 Portaria de controle de acesso e fiscalização coletiva, em regime 24h; 

10.1.24 Sistema informatizado de controle de acesso de pessoas e veículos, dotado de catracas e 

cancelas eletrônicas e sensores de presença; 

10.1.25 Sistema de CFTV com cobertura total do empreendimento, inclusive do perímetro, com 

capacidade de filmagem noturna ou em baixa luminosidade, reconhecimento de 

caracteres (OCR), delimitação virtual de fluxos e quadrantes de processamento de cargas; 

10.1.26 Sala de controle de segurança e sistema de CFTV, dotada de portas blindadas e eclusa; 

10.1.27 Infraestrutura para áreas de Estacionamentos, observando que haja área suficiente para a 

espera de caminhões dentro do perímetro do lote de modo a não comprometer o trânsito 

nas imediações e não produzir congestionamentos ou filas de espera de caminhões nas 

vias de acesso ao Centro Logístico; 

10.1.28 Vias de circulação de veículos e acesso internos dotados de sinalização vertical e 

horizontal; 

10.1.29 As vagas para caminhões e carretas deverão contar com faixa zebrada de 75 centímetros 

para circulação de segurança dos motoristas;  

10.1.30 Sistema de eclusa para caminhões (gaiola) e lombada antifurto (piso dilacerador); 

10.1.31 Sistema de combate a incêndios dotados de detectores de fumaça, hidrantes, extintores, 

além de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio; 

10.1.32 Reservatório de água; 

10.1.33 Bicicletário; 

10.1.34 Construção de edificação para área de apoio aos caminhoneiros prevendo área de 

descanso, sanitários/vestiários, refeitório, copa etc.; 

10.1.35 Cercamento externo e segregação de áreas externas em tela e portões padrão ICAO; 

10.1.36 Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas - SPDA. 

10.1.37 Depósito para o manuseio de resíduos sólidos; 

10.1.38 Vias de circulação e calçadas de pedestres internas; 
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10.1.39 Vias de pedestres que interliguem o estacionamento de veículos ao prédio administrativo 

dotada de cobertura simples; 

10.1.40 Vias de acesso e circulação de veículos externos, interligando a via pública ao complexo, 

pavimentada de forma definitiva, dotada de sinalização vertical e horizontal; 

10.1.41 Áreas verdes e jardins; 

10.1.42 Casa de Força (KF) para atendimento da demanda de energia projetada para o complexo, 

com transformadores e demais instalações elétricas complementares; 

10.1.43 Edificação isolada para Grupo Gerador secundário; 

10.1.44 Instalação definitiva para entrada de energia elétrica; 

10.1.45 Rede de distribuição elétrica e telemática, em área externa, deverá ser subterrânea. Nas 

áreas de armazém, deverão utilizar sistemas de eletrocalhas; 

10.1.46 Rede de energia e iluminação aérea nas vias de acesso; 

10.1.47 Reservatório para reaproveitamento de água da chuva; 

10.1.48 Rede de esgotamento sanitário e pluvial das edificações do complexo; 

10.2 A fim de comprovação ao atendimento das categorias acima elencadas a empresa deverá 

apresentar plantas baixas devidamente registradas nos órgãos fiscalizadores do Município de 

Uberlândia, no prazo de 15 dias a contar da assinatura do contrato.  

10.3 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 acessórias a serem 

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

tais como: 

a) Centro Empresarial; 

b) Cash & Carry (“Atacarejo”); 

c) Centro de Comércio e Serviço; 

d) Restaurante; 

e) Centro Tecnológico; 

f) Posto de Combustível; 

g) Truck Center; 

h) Mall Comercial; 

i) Centro de Treinamento; 

j) Salão de convenção; 

k) Área de reparo e limpeza de caminhão; 
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l) Área de movimentação de containers. 

10.4 Para fins de atendimento ao item 10.3, o Concessionário poderá utilizar até o limite previsto 

no item 10.6, alínea b. 

10.5 Os contratos firmados com terceiros para as atividades acessórias previstas no item 10.3 

deverão ter a prévia anuência da Infraero. Os valores percebidos pela exploração destas 

atividades acessórias comporão o valor do faturamento bruto mensal da concessão. 

10.6 Será possível a contratação de exploração de áreas, instalações e equipamentos para a 

implantação dos serviços de que trata o subitem 10.3 devendo para tanto serem atendidos os 

requisitos a seguir: 

a) Requerimento do CONCESSIONÁRIO solicitando a autorização para contratação, 

apontando o terceiro e a atividade acessória a ser exercida na área; 

b) A utilização total das áreas por terceiros em atividades acessórias não reduzirá o 

aproveitamento desta pelo concessionário em percentual superior a 30%, conforme 

estabelecido no Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero – RLCI; 

c) A atividade a ser desenvolvida pelo terceiro na área objeto de concessão servirá para 

atender necessidade ou complementar as atividades do concessionário ou dos 

operadores, que são objeto do contrato de concessão; 

d) Seja firmado contrato entre o concessionário e terceiro, com a interveniência da 

Infraero; 

e)  O termo final do contrato com terceiro não exceda o estabelecido no contrato de 

concessão de uso de área. 

10.7 Nos casos de contratação com terceiro para exploração de atividades previstas no item 10.3 

será aplicada a taxa de 3% (três por cento) que incidirá sobre a renda bruta mensal, a ser 

pago pelo explorador final, em favor da Infraero. 

10.8 A exploração comercial por terceiros das atividades acessórias de que trata o subitem 10.3 

deste Instrumento, fora da parametrização elencada nas alíneas de “a” a “e” do subitem 10.6 

será objeto de aplicação imediata de sanções por parte da Administração do Aeroporto de 

Uberlândia, podendo culminar com a rescisão do Termo de Contrato.  

10.9 Caracteriza-se a contratação com terceiro para exploração de atividade acessória, quando a 

pessoa jurídica responsável pela operação da atividade é diversa do Concessionário. 

10.10 As atividades comerciais de que trata o subitem 10.3, bem como as atividades decorrentes da 

avaliação prevista no subitem 10.6, deste Instrumento, poderão, ao critério do 

Concessionário, com conhecimento prévio e anuência expressa da Infraero, ser exploradas 

por Sociedade de Propósito Específico – SPE, observado o disposto no subitem 10.8. 

10.11 A Infraero, a seu critério, vedará a comercialização de produtos e/ou prestação de serviços 

considerados inadequados ou não condizentes ao objeto contratado. 
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10.12  Caso o requerimento de área seja destinado para atendimento de demanda de Cias Aéreas 

para o trato de Carga Nacional e/ou Postal, deverão ser observados os valores e metodologia 

de cobrança praticados pela Infraero para a atividade. 

 

 

 

11. DOS PROJETOS E OBRAS 

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

dos responsáveis técnicos para a sua execução. 

11.2. O Concessionário deverá apresentar previamente o planejamento das obras, sob a 

forma de cronograma detalhado de atividades e sua atualização mensal. 

11.3. O Concessionário deverá elaborar e apresentar à Infraero, antes do início das obras, o 

Memorial do Estudo Conceitual e o Memorial do Empreendimento. 

11.4.  A área será liberada ao Concessionário, para construção, de acordo com as etapas de 

aprovação dos projetos. 

11.5. 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.  

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

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

serviços realizados. 

11.7. As obras deverão obedecer os critérios previstos na Portaria nº 256/GC-5 de 13 de 

maio de 2011, que dispõe sobre as restrições relativas a implantações que possam afetar 

adversamente a segurança e a regularidade das operações aéreas, e dá outras providências, e 

os previstos no Regulamento Brasileiro da Aviação Civil – RBAC nº 154, que estabelece as 

regras a serem adotadas no projeto de aeródromos públicos. 

Nota: havendo alterações nas referidas Portaria e RBAC, antes do início das obras, estas 

deverão ser observadas. 

11.8.  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. 

11.9.  Ficará sob responsabilidade do Concessionário 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 trabalharem. 
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11.10.  O Concessionário deverá desenvolver e apresentar, no período de 30 (trinta) dias 

corridos, antes do início da atividade, para aprovação da Infraero, plano operacional para 

emergência. 

11.11. O Concessionário deverá fornecer à Infraero relação nominal do pessoal empregado, 

com a respectiva qualificação, atualizando-a quando ocorrer qualquer alteração, para que 

seja providenciado o credenciamento dos mesmos, quando necessário. 

11.12. O Concessionário deverá evitar situações que gerem inquietações na obra e/ou 

serviços, tais como: atrasos de pagamento e descumprimento de obrigações trabalhistas. 

11.13. 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. 

11.14. Correrão, também, por conta do Concessionário, as despesas relativas a: 

a) 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. 

b) Compatibilização e adequação de suas instalações às exigências dos órgãos ambientais e 

da Concedente. 

 

12. OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO 

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

12.2. 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. 

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

em local designado pela Infraero. 

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

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

12.5. 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. 

12.6. 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. 
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12.7. Manter seus empregados uniformizados e calçados, dotando-os dos necessários 

complementos para a atividade desenvolvida (EPI´s – Equipamentos de Proteção 

Individual). 

12.8. Obter junto aos órgãos competentes todas as licenças para implantação do 

empreendimento e desenvolvimento das atividades. 

12.9. Na formalização de contratos do CONCESSIONÁRIO com seus OPERADORES para 

exploração das atividades comerciais deverá constar a seguinte cláusula: 

12.9.1. Em caso de rescisão do contrato firmado entre o CONCESSIONÁRIO e a 

CONCEDENTE, a CONCEDENTE sub-rogar-se-á de pleno direito nos contratos 

celebrados entre o CONCESSIONÁRIO e seus OPERADORES. As regras de 

Direito Administrativo aplicáveis à CONCEDENTE integrarão os referidos 

contratos. 

12.10. Proporcionar à fiscalização da CONCEDENTE os meios necessários, facilidades e 

instrumentos para que possa realizar a fiscalização local e contábil que lhe compete, 

entregando todas as documentações e relatórios de fechamento, sempre que requisitados. 

a) Fornecer total acesso aos contratos firmados com os operadores ou exploradores de 

atividades acessórias, bem como aos seus registros contábeis, livros auxiliares e 

qualquer outra documentação que seja solicitada pela CONCEDENTE.  

12.11. A guarda e segurança das áreas concedidas para implantação, gestão e 

comercialização da do centro logístico serão de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO a 

partir da assinatura do contrato, não cabendo à CONCEDENTE realizar qualquer 

ressarcimento por eventualidades de furtos, roubos ou danos. 

12.12. Participar efetivamente das reuniões periódicas das comissões aeroportuárias, a 

convite da administração do aeroporto, para discutir temas relacionados às interfaces 

comerciais, operacionais, segurança, ambientais e sanitárias da atividade desenvolvida. 

12.13. O CONCESSIONÁRIO deverá contratar uma empresa de auditoria independente 

fiscal e contábil e apresentar, anualmente, os resultados para a CONCEDENTE.  

 

13. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE 

13.1. Colocar à disposição do Concessionário toda a legislação, normas, instruções e 

programas de trabalho de sua competência, com o objetivo de facilitar e orientar a execução 

dos serviços contratados. 

13.2. Permitir ao Concessionário acessos a todas as áreas, instalações e equipamentos 

necessários ao cumprimento das tarefas previstas neste Projeto Básico. 

13.3. Fornecer ao Concessionário, mediante pagamento, os Cartões de Identificação 

Aeroportuária de seus empregados; 
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14. DA ADMINISTRAÇÃO E OPERAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

14.1. Precedente ao início da operação do empreendimento, o Concessionário deverá 

aprovar junto ao Corpo de Bombeiros da localidade, projeto de combate a incêndio e pânico, 

apresentando cópia à Infraero. 

14.2. O Concessionário deverá 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. 

14.3. O Concessionário deverá apresentar cópia da Apólice do seguro de responsabilidade 

geral à Infraero. 

14.4. O Concessionário deverá responsabilizar-se pelo fornecimento e manutenção dos 

equipamentos de comunicação interna, mobiliário e demais materiais e equipamentos 

necessários à administração e operação do empreendimento. 

14.5. O Concessionário deverá propiciar à fiscalização da Infraero, os necessários meios, 

facilidades e instrumentos para que a Infraero possa realizar a fiscalização local e contábil 

que lhe compete. 

14.6. O Concessionário deverá obter junto aos órgãos competentes as licenças para 

implantação do empreendimento e desenvolvimento das atividades. 

14.7. Havendo, por parte do CONCESSIONÁRIO, operador ou terceiro contratado, a 

necessidade de manuseio, transporte e armazenamento de cargas restritas dentro do Centro 

Logístico, os mesmos deverão obedecer os critérios previstos na Regulamento Brasileiro da 

Aviação Civil – RBAC nº 175, que estabelece os requisitos aplicáveis ao transporte aéreo 

doméstico e internacional de artigos perigosos em aeronaves civis registradas ou não no 

Brasil e a qualquer ou pessoa que executa, que intenciona executar ou que é requisitada a 

executar quaisquer funções ou atividades relacionadas ao transporte aéreo de artigos 

perigosos além do constante na IS 175-006A. 

Nota 1: havendo alterações no referido RBAC e IS, antes do início das obras, estas deverão 

ser observadas. 

Nota 2: As operações a serem realizadas no âmbito do Centro Logístico não poderão 

conflitar com as atividades aeroportuárias, prevista na Lei nº 7.565/86 que institui o Código 

Brasileiro de Aeronáutica. 

14.8. 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, assim como os encargos sociais e trabalhistas de seus 

empregados. Obriga-se, ainda, o Concessionário a atender às exigências de posturas 

Estaduais e/ou Municipais, inclusive aquelas inerentes à regularização fiscal. 
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14.9. O Concessionário não tem exclusividade na exploração da atividade objeto desta 

licitação. 

14.10. Em disciplinamento ao item 06 das Condições Gerais do contrato, poderá a Infraero 

autorizar a exploração de atividade publicitária pelo Concessionário nas áreas objeto da 

concessão. 

14.11. 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; 

14.12. 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. 

 

15. FISCALIZAÇÃO  

15.1. Independente da forma de administração do empreendimento e seu sistema de controle, a 

área de logística de carga e/ou financeira do aeroporto deverá manter constante 

fiscalização sobre sua operação, utilização e receita auferida. 

15.2. A fiscalização deverá ser evidenciada por boca de caixa, relatórios, inventário de pátio, 

planilhas, formulários, integração de sistemas informatizados, ou o que couber e for 

julgado necessário, de forma a demonstrar sua execução e garantir sua eficácia. 

15.3. As divergências verificadas deverão ser registradas com vistas à adoção de providências 

para sua regularização. 

15.4. Quando a realização de fiscalização evidenciar divergência maior que 3% (três por cento) 

em relação ao valor do faturamento apresentado, a Infraero exigirá as comprovações 

contábeis do Concessionário para aferição do valor exato faturado nos últimos 12 (doze) 

meses. 

15.5. A reincidência da divergência descrita no subitem acima poderá implicar em rescisão 

contratual e demais sanções previstas no contrato, garantido ao Concessionário direito à 

ampla defesa e ao contraditório. 

15.6. Para a fiscalização, de que trata este capítulo, deverão também ser observadas as normas 

vigentes aplicáveis. 

 

16. QUADRO DE ALOCAÇÃO DE RISCOS 

16.1.  Os riscos decorrentes da execução da concessão de área serão alocados ao 

Concedente e ao Concessionário, consoante as seguintes disposições: 
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16.1.1 Dos riscos do Poder Concedente - Constituem riscos suportados exclusivamente pelo 

poder Concedente, que poderão ensejar equilíbrio econômico-financeiro, nos termos deste 

contrato: 

a) Mudanças significativas nas características básicas da concessão (dimensão e limites da 

área e objeto contratual) e outras mudanças de especificações em decorrência de novas 

exigências relativas a procedimentos de segurança por solicitação expressa da Infraero 

ou decorrentes de nova legislação/regulamentação públicas brasileiras, ambas não 

existentes à época da licitação. Este subitem não se aplica se tais mudanças decorrerem 

do descumprimento da legislação em vigor. 

b) Devolução integral do Preço Fixo Inicial em razão do impedimento da exploração da 

atividade na área, decorrente da não obtenção, pelo Concessionário, das licenças, 

autorizações e aprovações dos órgãos competentes (ANAC, COMAER, concessionárias 

de energia e saneamento básico, órgãos ambientais, entre outros), necessárias e 

indispensáveis à realização das adequações da área, ocasionado pela Administração 

Pública e devidamente comprovado.  

c) Restrição operacional decorrente de decisão ou omissão da Infraero, exceto decorrente 

do fato imputável ao Concessionário. 

d) Atrasos na liberação do acesso ao local das obras ou impossibilidade de emissão da 

posse por fatos não imputáveis ao Concessionário e que o gerem prejuízos. 

e) Mudança na legislação tributária que aumente o custo total da obra, em benfeitorias 

fixas/permanentes, para além do investimento mínimo previsto no Edital de licitação. 

16.1.2 Dos riscos do Concessionário – Observado o disposto no subitem 14.4, constituem riscos 

suportados exclusivamente pelo Concessionário: 

a) Aumento de preços nos insumos para execução das obras, salvo aqueles que 

decorram diretamente de mudanças na legislação tributária, que aumente o custo 

total da obra, em benfeitorias fixas/permanentes, para além do investimento 

estimado neste Projeto Básico. 

b) Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevação dos custos 

operacionais e de compra ou manutenção dos equipamentos, exceto eventuais 

exigências dos órgãos de aprovação relacionados a contrapartidas. 

c) Não efetivação da demanda projetada ou sua redução por qualquer motivo, com 

exceção apenas do disposto na alínea “a” do subitem 16.1.1. 

d) Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pelo 

Concessionário; 

e) Estimativa incorreta do cronograma de execução dos investimentos; 

f) Prejuízos decorrentes de falha de segurança no local da realização das obras. 
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g) Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas de juros. 

h) Variação da taxa de câmbio. 

i) Variação da demanda pelos serviços prestados no aeroporto. 

j) Inadimplência dos clientes pelo pagamento dos serviços prestados pelo 

Concessionário. 

k) Prejuízos a terceiros causados direta ou indiretamente pelo Concessionário ou por 

qualquer outra pessoa física ou jurídica a ele vinculado, em decorrência de obras ou 

prestação de serviços. 

l) Prejuízos decorrentes de erros na realização das obras que ensejem a necessidade de 

refazer parte ou a totalidade das obras. 

m) Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permissões da 

Administração Pública Federal, Estadual e/ou Municipal exigidas para construção 

das novas instalações, exceto se decorrente de fato imputável à Administração 

Pública Federal. 

n) Mudanças dos projetos apresentados pelo Concessionário que não tenham sido 

solicitadas pela Infraero.  

Nota: É de responsabilidade do Concessionário as correções de inconformidades 

advindas da fase de aprovação de projetos. 

o) Mudanças tecnológicas implantadas pelo Concessionário e que não tenham sido 

solicitadas pela Infraero, em função das correções de inconformidades advindas da 

fase de aprovação de projetos. 

p) Greves realizadas por empregados contratados pelo Concessionário ou pelas 

subcontratadas e prestadoras de serviços ao Concessionário. 

q) Custos de ações judiciais de terceiros contra o Concessionário ou subcontratadas 

decorrentes da execução da exploração da área. 

r) Responsabilidade civil, administrativa e criminal por danos ambientais. 

s) Ocorrência de eventos de força maior ou caso fortuito quando a sua cobertura seja 

aceita por instituições seguradoras no mercado brasileiro. 

t) Quaisquer outros riscos afetos à execução do objeto da concessão de área, que não 

estejam expressamente previstos. 

16.2. O Concessionário declara ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos 

por ele assumidos no contrato e ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua 

proposta e assinatura do Contrato de Concessão de Uso de Área. 
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16.3. O Concessionário não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro 

caso quaisquer dos riscos não alocados expressamente ao Concedente, em especial a não 

realização da demanda projetada pelo Concessionário venha a se materializar. 

 

17. DAS COMINAÇÕES  

17.1 Além das previstas nas Condições Gerais do Termo de Contrato, o Concessionário estará 

sujeito à aplicação das seguintes cominações:  

17.2 Multa de 10% (dez por cento) sobre o Preço Mínimo Mensal da área em concessão pelo 

atraso nos prazos previstos para entrega do projeto e de início e fim da execução das 

adequações, caso a Concedente não aceite as justificativas.  

17.3 Em caso de reincidência(s) nos atrasos previstos no subitem anterior o contrato poderá ser 

rescindido, a critério da Concedente. 

 

18.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

18.1 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 Concessionário arcar com os 

custos destes serviços e se sujeitar às penalidades contratuais, em especial a rescisão 

unilateral do contrato. 

18.2 No 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. 

18.3 À Infraero reserva-se o direito de que a apresentação do montante faturado pelo 

Concessionário possa ser diária. 

18.4 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. 

18.5 Todos os profissionais que trabalharão na concessão objeto deste Projeto Básico deverão 

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

18.6 Havendo necessidade de autorização em algum órgão, o Concessionário deverá providenciar 

sua legalização antes do início de suas atividades. 

18.7 O valor do investimento, após aprovado pela Infraero, fará parte do Contrato, por meio de 

Termo Aditivo. 

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

prédio em perfeitas condições de funcionamento, conservação e uso. 
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18.9 Considerando que a presente concessão de uso de área acarretará a modificação das atuais 

características físicas do aeródromo, o Concessionário está submetido ao cumprimento das 

exigências da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, que regula as interferências de 

serviços e obras de engenharia em aeródromos, bem como ao Comando da Aeronáutica – 

COMAER, órgão responsável pelo controle do espaço aéreo;  

18.10 Os processos regulatórios que tratam o item anterior estão previstos nos normativos da 

ANAC e COMAER, os quais, Resolução ANAC nº 158, de 13 de julho de 2010, Portaria 

ANAC nº 1227/SIA, de 30 de julho de 2010, Portaria ANAC nº 3104/SIA, de 27 de 

novembro de 2013, Portaria nº 576/GC5, de 31 de agosto de 2012 e Instrução do Comando 

da Aeronáutica – ICA 11- 3.  

Nota: O Concessionário é responsável pela elaboração da documentação técnica em 

cumprimento às exigências estabelecidas nos referidos normativos; 

18.11 O Concessionário fica ciente que o início das obras está condicionado a Autorização 

Prévia concedida pela ANAC, conforme estabelece a Portaria ANAC nº 1227/SIA, de 30 de 

julho de 2010;  

18.12 Os formulários indicados na Portaria nº 1227/SIA da ANAC e Instrução do Comando 

da Aeronáutica – ICA 11- 3 do COMAER deverão ser assinados pelo Requerente 

(Superintendente do Aeroporto), juntamente com o Responsável técnico do Concessionário 

(Engenheiro e/ou Arquiteto) pelos projetos e obras de engenharia, nas distintas fases do 

empreendimento; 

18.13 O Concessionário deverá submeter o empreendimento junto à ANAC para 

Cadastramento (Homologação), conforme dispõe a legislação indicada. O Cadastramento 

(Homologação) do empreendimento é condição indispensável para a inauguração e início da 

exploração do empreendimento. 

18.14 Os casos omissos referentes a este Projeto Básico serão resolvidos pela Infraero, 

ouvidas as áreas técnicas de interface e as razões do Concessionário.  

 

19. ANEXOS 

 

I) ANEXO I - VISTA AÉREA DO AEROPORTO DE UBERLÂNDIA E 

RESPECTIVA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO LOGÍSTICO 

(ÁREA 02) 

II) REQUISITOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE 

ÁREAS COMERCIAIS DE LOGÍSTICA DE CARGA. 
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Considerando-se o disposto na NI - 6.01/E(LCT) de 01/09/2011 e Ato Normativo Nº 33/PR/DJ/2014, 

de 21.08.2014 aprovo o Projeto Básico que tem como objeto: Concessão de uso de área com 

investimento, para implantação, gestão e exploração comercial de Centro Logístico no Aeroporto de 

Uberlândia, conforme especificações detalhadas pela Infraero. 

 
 

 

 

 

FRANCISCO XAVIER DA SILVA NUNES 

Superintendente de Negócios em Logística de Carga 


