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Termo de Abertura

\

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito declaramos a abertura
da PEC 36294/01.

Certifico, ainda, que o primeiro documento inserido neste processo é o
Memorando n° 3278/DNSL/2018.

~
WLICEIA B. LOPES LOURENÇO

Matrícula: 95.372-82
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Memorando n° 3cf!..:r t /DNSU2018

Senhor Superintendente de Serviços Administrativos - DSSA

Brasília, ()~ de maio de 2018.

,.,

!~

(

Assunto: Solicitação de abertura de processo
licitatório - Complexo Logístico do
SBUL.

Anexos: 1)Termo de Referência;
2) Condições Gerais Anexas ao TC -
Contrato Comercial com
Investimento_APF;
3) Cópia Memorando n°
12473/DCSL(SLDP)12017;e
4) Cópia Memorando n°
165/DNSLI2018.

Solicitamos abertura de processo licitatório para Concessão de Uso de Área,
COM INVESTIMENTO localizada(s) no Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César
Bombonato, destinada(s) à exploração comercial de Centro Logistico.

2. Em conformidade com o item 15 da NI 6.01/F (LCT), de 16/05/2016,
encaminhamos os elementos técnicos e informações, para abertura de processo licitatório:

I. OBJETO

3. Concessão de uso de área com investimento, para exploração comercial et IJ
operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais J~
no Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (SBUL).

11. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

4. As concessões de uso de áreas comerciais em aeroportos estão em conformidade
com a própria finalidade da Infraero, expressa no Artigo 2° da Lei n.o 5.862, de 12 de dezembro
de 1972, em que: "A Infraero terá por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial
e comercialmente a infraestrutura aeroportuária que lhe for atribuída pela Secretaria de Aviação
Civil da Presidência da República".

5. A oportunidade e conveniência da contratação, encontram-se amparadas pelo(s) 1/
objetivo(s) estratégicos 6, 7 e 8 do Planejamento Empresarial 2018/2022 da Empresa, conforme
seguem: "Garantir infraestrutura e serviços de qualidade", "Ampliar as receitas e desenvolver
negócios" e "Ampliar os resultados financeiros com otimização de custos e despesas".

6. O município de Uberlândia está localizado a aproximadamente 550 km a 91s';~
da capital administrativa e financeira do Estado, Belo Horizonte, dentro do chamadQ triAiígulo
mineiro. A cidade possui localização geográfica estratégica e apresenta potencial e c diç6es
ideais de desenvolvimento considerando sua localização praticamente no centro geo étrico do
Brasil e do continente sUI-americano~,v
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7. Com uma população de aproximadamente 620 mil habitantes, o município é
considerado o mais populoso da região do triângulo mineiro e o segundo do estado de Minas
Gerais. Também é considerada a quarta maior cidade do interior do país e a maior fora do estado
de São Paulo, apresentando uma taxa de urbanização de 97,56% e um IDH de aproximadamente
0,830.

8. Entre outras potencialidades, Uberlândia tem ligação aérea, ferroviária e
rodoviãria com os principais e maiores centros comerciais e financeiros do país, apresentando a
logística multimodal como sua maior vocação comercial. O município é atendido por cinco
rodovias federais de grande importância para o desenvolvimento das regiões sul, sudeste e centro-
oeste. Seu PIE gira em tomo de R$ 18,67 bilhões com destaque para a prestação de serviços.

9. O Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato é o 2° maior
do Estado em número de passageiros e tem capacidade para atender mais de 2,4 milhões de
passageiros anuais. Recentemente, passou por alguns processos de modernização, incluindo
reforço nos pavimentos de pãtio e pista e hoje comporta aeronaves do porte do Boeing 737 e Airbu'
A 320. Linhas regulares oferecem opções de vôos diretos para algumas das principais capitais do •
país como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia.

lO. Além disso, o aeroporto atende uma rica região de desenvolvimento industrial,
agropecuãria, comércio e serviços diversos. É uma região onde estão localizadas inúmeras
universidades e que jã estã consolidada como um importante destino nacional para o segmento de
turismo e negócios. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), aproximadamente 235 empresas estão sediadas em Uberlândia e em municípios
adjacentes como Araguari, Catalão, Ituiutaba e Uberaba, com índices de importação na casa de
US$ 2,5 bilhões.

lI. Neste cenário, considera-se coerente a proposta de incluir o aeroporto no
projeto de concessão de uso de área para implantação de complexo logístico, tendo em vista
vocação comercial do aeroporto e condições ideais de implantação de infraestrutura voltada para
distribuição regional e nacional de cargas, contribuindo não só com os índices de desenvolvimento
social e econômico da região como pela busca do fortalecimento das bases financeiras da Infraero .

m. PRAZO CONTRATUAL

12. O prazo de vigência contratual serã de
INVESTIMENTO, conforme disposto no Termo de Referência.

•300 (trezentos) meses, COM

13. Justificativa do Prazo: o prazo de vigência encontra amparo na previsão contida
na alínea "a" do inciso I do parãgrafo 2°, do artigo 49 do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da Tnfraero, combinado com o item 11, alínea "b", da NI 13.03IE(COM), de 27/02/20 li.
Além disso, o prazo de concessão tem que ser suficiente para que haja o retorno financeiro do
concessionário, o que tornarã o certame mais atraente estimulando a participação de empresas
interessad~
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IV. PREÇO ESTIMADO, FORMA DE PAGAMENTO E CRITÉRIO DE
REAJUSTE

14. Os preços serão compostos conforme a seguir:

14.1 Adicional de Preço Fixo - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a
ser pago em parcela única, à vista, até o 10° dia útil a partir da assinatura
do contrato;

-,
~ ., ('/; 14.2 Preço Mínimo Mensal - R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ..~

15. Percentual variável a ser aplicado sobre o faturamento bruto mensal auferido na
exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas

., internacionais e nacionais a ser repassado à Infraero, na base de:

15.1 Se modal marítimo: 15% (quinze por cento), incluindo as atividades de
"' I Aeroporto Industrial e demais serviços correlatos

r',) U

15.2 Se modal Aéreo: 27% (vinte e sete por cento), incluindo as atividades de
Aeroporto Industrial e demais serviços correlatos, já computado o valor do
ATAERO, incorporado na tabela tarifária, a partir de 01/01/2017

15.3 Se modal Terrestre: 20% (vinte por cento), incluindo Aeroporto Industrial
e demais serviços correlatos

16. £1"'1.) - \.- '. Mensalmente, prevalecerá como valor a ser pago pelo Concessionário à Infraero
o maior dos valores definidos nas condições expressas nos subitens 15 e 16, precedentes.

"1 I::")
17. "" / JO menor Valor Global previsto para esta concessão será de R$ 9.150.000,00
(Nove núlhões, cento e cinquenta mil reais), para o período de 300 (trezentos) meses, incluindo o
Adicional de Preço Fixo.

V. JUSTIFICATIVA DO PREÇO E SUAPUBLICIDADE

18. Diferentemente de uma contratação de despesa, a contratação que visa a entrada
de receitas para a Infraero é precedida de uma série de reuniões com interessados em explorar
comercialmente uma atividade no sítio aeroportuário (prospecção).

19. Se desejamos manter nosso negócio em crescimento (concessão de uso de área), vi
conquistando novos clientes e aumentando nossa receita comercial, prospectar clientes
constantemente é algo obrigatório, apresentando as várias oportunidades de negóc7'os q e/existem
nas áreas comerciais dos sítios aeroportuári/J}J1JJ../ . •

t- ;-'
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20. A prospecção é a primeira etapa para conquistar os potenciais interessados em
participar do nosso processo licitatório, é o momento em que conversamos com um novo possível
concessionãrio sobre o que temos a oferecer para o desenvolvimento do negócio para o qual está
definida uma determinada área.

25. Outro ponto de relevância neste processo é a divulgação ou não dos valores de
preço fixo mensal, garantia mínima mensal e adicional de preço fixo, pois estes se comparam com
o "valor estimado do contrato", citado na Lei n.o 13.303, in verbis:

,Empresa Brasileira de Infraest tura Aeroportuária -Infraero
SCS Quadra 04 - Bloco A - L es 106/136 - Ed. Centro Oeste
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27. Veja que é impossível numa reunião deste tipo não falar sobre valores, pois é
nesta etapa que se confirma ou não a participação de interessados na licitação. Se não houver esta
discussão de valor nesta etapa a conclusão a que chegamos é que vai hav r uma série de
procedimentos licitatórios nos quais não aparecerão interessados, ou se aparecer, fertarão valores
abaixo daqueles que entendemos ser o valor justo.

26. No nosso entendimento, a aplicação do artigo acima contrapõe ao praticado hoje
pela área comercial da lnfraero, na medida em que na fase de planejamento da licitação as reuniões
de prospecção são realizadas com investidores e um dos pontos abordados é o valor que a Infraero
pretende lançar na licitação.

Art. 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa pública ou
pela sociedade de economia mista será sigiloso, facultando-se à contratante.
mediante justificação na fase de preparação prevista no inciso I do art. 51 desta.
Lei, conferir publicidade ao valor estimado do objeto da licitação, sem prejuizo
da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações
necessárias para a elaboração das propostas.

24. No presente caso, embora não haja dispêndios significativos em melhorias,
entendemos que deve-se utilizar o procedimento Iicitatório da Lei das Estalais, por ser um processo
recente no planejamento da Infraero.

23. Já para as concessões de uso de área onde haverá investimentos por parte do
interessado, e que as edificações serão revertidas ao patrimônio da União, não será mais utilizada
a modalidade de licitação concorrência, mas sim, um procedimento de licitação, nos termos da lei
das Estatais.

22. Nos nossos processos de concessão de uso de área os casos em que não haverá
substancial dispêndio em melhorias nas áreas concedidas é utilizada a modalidade de pregão,
conforme determina a Lei n.O 13.30312016, inciso IV do Art. 32, por entendermos que trata-se de
objeto comum que poderá ser perfeitamente disciplinado no termo de referência, com informaçõer
suficientes para a formulação de proposta por parte dos interessados. •

21. Nesta etapa são discutidas, entre outras, algumas características do nosso
processo de contratação, informações do edital e seus anexos, a dimensão da área disponível para
o negócio, prazos do contrato (vigência, prazo de licenças, realização de melhorias necessárias, de
projetos e obras, etc.), e invariavelmente, se trata de valores que a Administração entende ser o
justo para a concessão de uso de área.

\
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28. Além disso, com a chegada do adicional de preço fixo, é necessária esta
discussão para estabelecer parâmetros de valor para esta cobrança, que por ser um pagamento
"antecipado", logo após a assinatura do contrato, tem contribuído para o fluxo de caixa da
Empresa.

29. Por conta disso, entendemos que a os valores de preço fixo mensal, variáveis,
garantia mínima mensal e adicional de preço fixo devem ser divulgados, pois no contrário
estaríamos infringindo a Lei das Estatais na etapa de prospecção.

30. E ainda em atendimento ao princípio da isonomia, pois aqueles interessados que
não foram alcançados na prospecção sairiam prejudicados.

31. A estimativa de preço mensal a ser cobrado pela concessão de uso da área foi
elaborada mediante análise do estudo de viabilidade econômico financeiro.

32. A metodologia citada, aliada à fase de prospecção do mercado, proporcionaram
o desenvolvimento de estudo técnico para dimensionar os valores da concessão. Com os dados de
receita e despesa oriundas dos sistemas contábeis da Infraero e das pesquisas foi elaborado o fluxo
de caixa descontado, e, após foi possível calcular os seguintes indicadores financeiros:

a) VPL - Valor Presente Líquido: segundo o subi tem 4.17 da NI 24.03 (CNT), de 07/08/2009,
o valor presente líquido é a soma de todos os pagamentos e recebimentos de um fluxo de
caixa operacional de um projeto, atualizados com base em uma taxa de descontos que
corresponda ao custo de oportunidade do capital investido. Representa o valor atual do
Projeto, cuja descrição foi apresentada em reais (R$).

~,
\

b)

c)

TIR - Taxa Interna de Retorno: segundo o subitem 4.18 da NI 24.03 (CNT), de 07/0812009,
a taxa interna de retorno representa a taxa de rentabilidade do valor investido num projeto.
É a taxa que iguala ao zero o valor atual líquido dos fluxos de caixa, tendo sido descrita em
percentual (%).

PBE - Payback Econômico: segundo o subitem 4.19 da NI 24.03 (CNT), de 07/08/2009, é o
prazo necessário à recuperação do investimento inicial de um projeto, calculado a partir do
fluxo de caixa descontado à taxa de juros representativa do custo de oportunidade do capital,
estando representando em anos. De acordo com Rêgo, Paulo, Spritzer e Zotes no livro
Viabilidade Econômica - Financeira de Projetos da Fundação Getúlio Vargas, o método
payback econômico considera a taxa de atratividade ou de desconto. Esse método considera
o valor do dinheiro no tempo.

33. A partir do cálculo destes indicadores e simulações de modelos definiram-se os
valores e o prazo para a concessão.

34. As premissas e os resultados do estudo estão arquivados na Superintendência de
Desenvolvimento de Negócios em Soluções Logísticas (DNSL) e está disponível para as áreas
envolvidas no processo e consulta pelos órgãos de controle interno e ex~ _

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Infraero
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35. É bom ressaltar que essas projeções são baseadas num modelo de gestão criado
a partir de conjecturas, médias e dados de mercado, o que não significa que esses resultados não
possam (ou devam) ser melhorados na prática.

36. É sabido que os estudos de viabilidade fazem parte de uma perspectiva
econômica e, assim como a economia também assume um caráter probabilístico, onde suas teorias
e modelos são simplificações da realidade.

3:27$ /DNSU2018Memorando n.o
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37. Os Estudos de Viabilidade objetivam construir um modelo para fins de reduzir
as incertezas de decisão do gestor. Dessa maneira, seus resultados seriam exatos, mantidas todas
as premissas inalteradas e se não houver qualquer modificação do micro e macroambiente - um
sofisma, na era da informação, onde a mudança é a regra e não a exceção.

38. Os Estudos de Viabilidade são influenciados por uma pluralidade de causas.
Segundo Rossetti, os mesmos fatores de produção (capital e trabalho) disponibilizados a distinto~
empreendedores terão um resultado necessariamente diferente - portanto, as projeções utilizadas.
neste estudo não poderão, sob hipótese alguma, serem consideradas como resultados líquidos e
certos.

VI. CARACTERÍSTICAS DA LICITAÇÃO

• Modalidade: LICITAÇÃO (pregão Eletrônico) - Lei n.o 13.30312016

• Tipo de Licitação: Maior Oferta

• Regime de Contratação: Preço Global

• Critério de julgamento: Maior Preço Global

• Prazo de publicidade do edital: 30 (trinta) dias

39. No julgamento das propostas, a Comissão de Licitação considerará vencedora a
licitante que ofertar a Maior Oferta pela Concessão de Uso de Área, definindo-se como tal, o maiO!
valor ofertado em relação ao Preço Mínimo Mensal, respeitando a importância mínima.
estabelecida.

,;
,.
I
i~

40. A indicação para uso do processo licitatório previsto na Lei n° 13.303, baseia-se
na oportunidade de procedermos a inversão de fases, iniciando, assim, pela fase de lances.

r:
;.•

41. Além do benefício da análise de habilitação restringir-se a melhor classificada,
acreditamos que o processo licitatório já regulamentado na Infraero, por meio do Regulamento
Interno de Licitações e Contratos da Infraero, atende a expectativa da área demandante ao
considerarmos que o ineditismo da concessão da atividade de logística de carga implicará em
questionamentos de potenciais interessados.

42. É ingênuo afirmar que os participantes se limitarão as empresas pro pectadas,
pelo contrário, partimos da premissa que após a publicação outras empresas se manifes rão dentro
do processo com questões pertinentes, haja vista, novamente ao ineditismo e, ainda, ao atbr 7:11~V
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estimado, a assinatura de um contrato cujo compromisso financeiro é de aproximadamente R$ 9,1
milhões de reais, não pode ser abordado como uma simples formalidade.

43. Insistimos, o objeto a ser explorado na área dada em concessão engloba as
atividades de natureza técnic%peracionais desenvolvidas no Terminal de Logística de Cargas do
SBUL, atualmente sob a responsabilidade legal da INFRAERO.

VII. LOCAL DACONCESSÃO

.l 44. dr d A áreaI' objeto desta licitação totaliza 45.000 m' (quarenta e cinco mil metros
, qua a os), e está loca Izada no SítIO aeroportuário do Aeroporto de Uberlândia - SBUL/MG,
\ conforme documentação anexo (a) ao Termo de Referência.

: 45. A(s) área(s) será(ão) entregue(s) nas condições em que se encontra(m), ficando
~ a cargo do concessionário a realização de todas as adequaçõeslbenfeitorias que se fizerem
\ necessárias à exploração da atividade.

46. Os prazos de projetos que constarão nos itens e subitens do Edital, serão:

46.1
~"""-_.---~'"5d .-''''')---.'.~

O Concessionário terá o prazo de afê' 10 (deztdias,-.j contar do início da
vigência do contrato, para agenda~é-';ealização de reunião com a
Infraero, para retirada das condições específicas para elaboração dos
projetos, esclarecimentos gerias e consulta prévia;

46.2 O projeto deverá ser elaborado em conformidade com as recomendações
da Infraero, tendo o concessionário o prazo de até 30 (trinta) dias, a contar
do início da vigência do contrato, para sua apresentação à Infraero;

46.3 A partir da data de recebimento do projeto, a lNFRAERO terá um prazo \
de 15 (quinze) dias para sua análise e emissão de Relatório de
Acompanhamento Técnico (RAT). Caso não haja ressalvas ao projeto, o
RAT conterá a notificação de "VISTO" de projeto;

,.

A partir da data de recebimento do projeto com as adequações contidas no
RAT, a Infraero terá um prazo de até 10 (dez) dias para sua reanálise e
emissão de novo Relatório de Acompanhamento Técnico (RAT); e

Cabe ao CONCESSIONÁRIO a execução e finalização dos serviços de
adequações da área no prazo de até 60 (sessenta) dias, lá contar da
notificação de aprovação dos projetos e demais autorizações/se for ocaso)
por parte dos órgãos competentes (ANAC, Corp<l sIe Rombeiros,
concessionárias de energia e saneamento básico, órgãos fubientais, entr
outr°r
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária ~ Infraero
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I 47. O prazo estabelecido neste subitem, de 60 (sessenta) dias, diferente do edital
I'idt a ",t". dr' 1v pa ão, vIsa a não imitação do espaço disponível durante a realização de melhorias, pois a
?,r:\~c atividade não poderá ser paralisada por completo, ou seja, será executada por etapas, o que torna

o processo mais lento.

48. Além disso, não estamos tratando de área interna no TPS onde as proporções são
muito inferiores às do objeto em tela, uma vez que trata-se de concessão de aproximadamente 45
mil m2 de área, que demandará um tempo maior para a realização das melhorias necessárias para
as operações. O memorando vai assinado pela Superintendência de Desenvolvimento de Negócios
em Soluções Logísticas (DNSL) e, ainda, pela Diretoria de Negócios Comerciais (DN), após o
trâmite pelas áreas de licitações do Centro de Suporte Técnico-Administrativo de Brasília e do órgão
jurídico de consultoria do Centro Corporativo: portanto, autorizado o prazo de 60 (sessenta) dias.

VIII - PARTICIPAÇÃO, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E TÉCNICA:

49. Não poderá participar da licitação Pessoa Física não enquadrada como empresa.
individual, equiparada à pessoa jurídica, nos termos do art. 150, 9 1°, do Decreto n° 3.000, de
19/03/1999.

L. I (;, 50. Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente estabelecida no.~
País, inclusive empresas estrangeiras e sob a forma de consórcio, observadas as disposições legais
aplicáveis.

51. Ser do ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, cuja
comprovação será feita por meio da apresentação do Contrato Social ou Estatuto Social da
licitante. Tanto o Contrato Social e os demais documentos deverão, obrigatoriamente, apresentar

'" ,'., data de expedição anterior a publicação do presente Processo Licitatório no Diário Oficial da
União (DOU), limitando-se à comprovação da experiência relativa à exploração comercial e
operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas.

Justificativa: A exigência quanto à Qualificação Técnica das licitantes visa
garantir a contratação de empresa que comprovadamente tenha experiência n("
exercício da atividade pertinente ao objeto da licitação, de modo a proporcionar.
qualidade na prestação dos serviços a serem oferecidos, da mesma forma, que o
serviço prestado não sofra embaraços na sua execução e ainda para garantir a
execução do contrato de acordo com as melhores práticas de mercado.

\\ ,<
.l-

52. Comprovação que exerce atividade pertinente ao objeto da presente licitação.
Essa exigência deverá ser atendida, por meio da apresentação:

53.1 Atestado(s) de capacidade técnica, que comprove(m) ter a licitantc
executado, a contento, para órgãos ou entidades da Administração
Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, a movimentação de, no mínimo,
1.800 toneladas de carga, ao ano, em caso de recinto alfandegado de
terceiros. Tal qualificação técnica poderá ser realizada través de
comprovação da capacidade técnica de seus sócios/acionis as, podendo

Empresa Brasileira de Infraeslrulura Aeroporluãria -Infraero . ~
SCS Quadra 04. Bloco A - Lotes 106/136 - Ed. Centro Oeste

CEP: 70304-906 - Brasilia/DF
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ser pessoa física e/ou jurídica, mediante apresentação do competente
atestado.

Notai: Deverá(ão) constar, preferencialmente, does) atestado(s) de capacidade
técnica em destaque, os seguintes dados: data de inÍCio e término da operação;
local(is) da operação; nome da CONTRATANTE e da CONTRATADA;
especificação da operação; local e data de expedição e declaração da(s)
emitente(s) do atestado(s) de que a operação foi executada a contento e
comprovação de alfandegamento.

Nota2: Para fins de comprovação da capacidade técnica através de
sócios/acionistas, deverá(ão) constar, preferencialmente, da(s) declaração(ões)
em destaque, os seguintes dados: nome da empresa gestora do recinto
alfandegado, endereço, CNPJ, nome do sócio/acionista (no caso das declarações
através de seus sócios/acionistas) e a declaração de capacitação, constando o
volume movimentado e período. Deverá ainda a licitante, além da apresentação
do atestado de capacidade técnica emitido, anexar cópia da Ata de Eleição, ou,
em caso de Contrato Social, neste deverá constar a cláusula com poderes de
gestão/administração do recinto que o qualificou.

Nota 3: Os dados estão sujeitos à comprovação através de diligência, a critério
exclusivo da Infraero.

53.2 Declaração(ões), devidamente assinada(s) pelo representante legal, que
comprove(m) que a licitante movimentou, no período de suas atividades,
no mínimo, 1.800 toneladas de carga ao ano, em caso de recinto
alfandegado próprío;

Notai: Na(s) declaração(ões) deve(m) constar o(s) endereço(s) completo e data
de início da operação does) local(is) onde está(ão) estabelecido(s) e
comprovação de alfadegamento.

Nota2: Os dados estão sujeitos à comprovação através de diligência, a critério
exclusivo da Infraero.

Justificativa: A exigência de atestado de capacidade técnica servirá para
garantir que as licitantes prestem um serviço que não sofra embaraços na sua
execução. Apesar de não existir atualmente operação de carga no aeroporto, nem
tampouco a garantia de que haverá alfandegamento da área, para garantir a
execução do contrato de acordo com as melhores práticas de mercado e garantir
que a prestação do serviço seguirá as exigências da Secretaria da Receita Federal
do Brasil e demais órgãos anuentes, caso alfandegado, inserimos a exigência de
tal atestado. Como parãmetro, por similaridade e dimensões da área, utilizamos
como referencial o Aeroporto de Navegantes - SBNF, atrelado à movimentação
dos últimos 12 meses (3.6 toneladas de carga), aplicado o fator -e 50% do total
movimentado, fins de se garantir o acima aludido. Embora a ea concedida na
primeira fase seja inferior àquela concedida em SBNF,~ ' possibilidade de
expansão da infraestrutura de acordo com a maturação do n góciiJJJJJA/
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53. \ \ - ),. -,c Declaração da licitante de que atenderá os critérios estabelecidos na Resolução
da ANAc. 11° 116,-de 20..de~tubro de 2009, que dispõe sobre os serviços auxiliares ao transporte
aéreo,~ãté a Data de Eficácia. -

~'>- - _. -- . - - o -

54. Deverá ser comprovada através 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
patrimônio líquido, correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação.

55. L.{.1 ~.:;). .-..1JSerá permitido o consórcio de empresas, observadas as disposições legais
aplicáveis que atendam as condições previstas na legislação, assim como aquelas estabelecidas no
Edital e seus Anexos.

Justificativa: Assegurar que, caso alguma empresa interessada em participar da
licitação não tenba a expertise, o know-how e a experiência/capacitação
necessária para cumprir as exigências de comprovação atinente ao obj eto de
licitação sozinha, possa constituir um consórcio e viabilizar sua participação,
haja vista que em um consórcio se uma das consorciadas atender à exigência
editalícia, o consórcio estará habilitado no processo. Ou no caso de um
determinado investidor se consorciar com empresa que detenha a habilitação.
Além disso, por se tratar de processo de concessão de expressivo valor global,
entendemos a formação de consórcio pode minimizar riscos na gestão. Não
permitir a participação de consórcio poderá inviabilizar o certame.

•
\ /-::;

56. . ,\ '." As consorciadas poderão, a seu critério e antes da assinatura do contrato
decorrente do presente processo, estabelecer Sociedade de Propósito Específico - SPE, devendo
observar, além dos dispositivos legais, as cláusulas do Edital.

~"L,\ . _ ..
57. \ \. 2.. Z. Decreto de autonzaçao, em se tratando de empresa ou socIedade estrangeIra em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente.

58. A CONCEDENTE poderá autorizar que o CONCESSIONÁRIO opere na área.
(: dada em concessão de uso diretamente ou sob o regime de franqueamento. No caso de
;) franqueamento, as condições contratuais serão necessariamente revistas, ficando, ainda, o
CONCESSIONÁRIO obrigado a apresentar à CONCEDENTE cópia do Acordo Operacional, bem
assim o franqueado deverá se submeter incondicionalmente ao cumprimento delodas as condições
previstas neste Contrato, inclusive no que pertine ao uso de marca, nome de fantasia, produtos,
padrão de atendimento e outros.

59. O CONCESSIONÁRIO, se não detentor da marca, 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.

~
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IX - MEMBROS TÉCNICOS

Titulares: RODRIGO OTÁVIO JÁCOME DE MEDEIROS, Matrícula n.o 95605-85, PSA-
Profissional de Serviços Aeroportuários, ocupante da função de confiança de Gerente
de Desenvolvimento de Produtos e Serviços - SLDP;

Continuação

.~INFRAERO
~_ A , R O P O R TOS

ARTHUR DE CASTRO E SOARES, Matrícula n.O10153-68, PSA - Profissional de
Serviços Aeroportuários, ocupante da função de confiança de Gerente de
Planejamento e Suporte em Soluções Lcgísticas - SLPS.

Suplente: NATAN MACHADO DE CAMPOS NETO, PSA, Matrícula n.O97656-58, ocupante
da função de confiança de Gerente de Promoção e Relacionamento com o Mercado
- SLPM.

,.
~

~.
X - CONDIÇÕES GERAIS ANEXAS AO TC

60. Apresentamos em anexo as Condições Gerais do Contrato, com investimento,
utilizada em processo licitatório de mesmo objeto, revisado pela Consultoria Jurídica em outra
oportunidade, com os ajustes necessários para atendimento aos processos de concessão realizados
pela Lei n.O13.303.

XI - DISPOSIÇÕES FINAIS

61. O objeto da licitação é a concessão de uso de áreas destinadas à exploração
comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou
nacionais, conforme definido no Termo de Referência, estando devidamente disciplinado no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero, in verbis:

Art. 46 ...
f /o Consideram-se como objeto nos contratos de concessão de uso de áreas, as
insta/ações e equipamentos aeroportuários e os espaços jisicos, edificados ou
não edificados, destinados à implantação das atividades estabelecidas no
instrumento convocafório e no contrato respectivo.

62. Nas concessões de uso de área, a Infraero tem por objetivo o recebimento do
ônus de concessão pela disponibilização de espaço para que o Concessionário desempenhe
atividade comercial e todos os custos da operação são de responsabilidade do concessionário.

63. O risco do desempenho da atividade é suportado exclusivamente pelo
Concessionário, conforme estabelecido no Termo de Referência, que deverá desenvolver o
negócio definido no edital e manter em dia o pagamento à Infraero, relativo ao ônus de concessão,
de modo a assegurar a manutenção do objeto social da Infraero: implantar, administrar, operar e
explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportu~iJlut1./r .;,
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64. Coadunando com os parágrafos anteriores, não interessa à Infraero os meios
utilizados para a realização das benfeitorias, sendo imprescindível a comprovação de experiência
na atividade a ser explorada, pela qual o Concessionário pagará à Infraero durante toda vigência
contratual, dez anos, a garantia mínima ou a variável, propostas na licitação, razão da realização
da licitação.
~ /~-- ~

// 65;/ Em que pese ser uma contrataç~ "sem inv:-sÊrne.lltps'';'rio conceito da Infraero,
<-...--hâverá a necessidade de promover benfeitorias na 'ma concedida, ficando a cargo do

concessionário desenvolver o projeto que melhor atenda seus interesses; o modo construtivo destas
benfeitorias; os materiais utilizados; os meios de aplicação dos recursos necessários; bem como,
as fontes de financiamentos, se for o caso, resguardadas os interesses da Infraero, observados os
requisitos da concessão preceituados no Termo de Referência. Ou seja, não caberá à Infraero,
intervir nas contratações necessárias para a realização das benfeitorias na área concedida, arcando
o concessionário com o cumprimento da legislação afeta à realização de benfeitorias na área
restrita, se necessário.

66. ----zj A licitante vencedora deverá providenciar, no prazo de 15 (quinze) dias úteis
após a assinatura do contrato e antes da ocupação e/ou qualquer atividade na área, a Garantia de
Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento), do seu valor global
(importância segurada), com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do contrato e
mantê-la vigente durante o prazo contratual.

•
67. Esta garantia tem o condão de assegurar à Infraero que durante a execução do
contrato, caso haja inadimplência do concessionário, esta Estatal execute a garantia de modo a
preservar os seus interesses, ou até mesmo, no caso de aplicação de multas durante a vigência do
contrato, quando também poderá ser utilizado este artifício para garantir o seu recebimento.

7
o

68. Além desta garantia, será exigido o seguro de responsabilidade civil relativo às
suas atividades contra danos pessoais e materiais causados a terceiros e seguro contra riscos
inerentes à edificação e em relação à integridade da carga processada. Estes seguros são
contratados atualmente pela lnfraero, que realiza as operações no TECA SBUL, e serão repassados
para o futuro concessionário de modo a manter as operações seguradas naquele recinto. Trata-se.
de custeio que será desonerado dos cofres da Infraero.

69. A decisão de conceder os equipamentos sob o regime de comodato levou em
consideração, dentre outros, que a maioria dos equipamentos são antigos, com valor contábil já
depreciado, além de altos custos diretos e indiretos de manutenção. Some-se a isso a questão de o
equipamento ser destinado exclusivamente para a atividade de armazenagem e movimentação de
cargas, objeto desta licitação.

70. As áreas objeto da presente licitação devem ser visitadas pela empresa licitante,
sendo expedido pela Infraero o Atestado de Visita, em nome da licitante, de que esta, por meio de
seu representante, visitou as áreas à serem concedidas, tomando conhecimento de. todos os
aspectos que possam influir direta ou indiretamente na utilização das áreas, até o prÍ! tiro dia útil
imediatamente anterior à data de abertura da licitação.

jJJJA/
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71. Para a visita à área, a LICITANTE deverá contatar o Sr. Alexsander Leonardo
Xavier, na Gerência de Negócios em Logística de Carga do Aeroporto de Uberlândia, das 8h às
12h e das 13h às 17h, de 2' a 6' feira, através do telefone (34) 3233-5428. A visita deverá ser
agendada até o primeiro dia útil imediatamente anterior à data da abeliura da licitação.

- 72.,/ Deverá ser critério obrigatório a apresentação do atestado de visita por parte da
--;7' licitante, conforme expresso nos Memorandos nOsI2473/DCSL(SLDP)120 I7 e 165/DNSL/2018.

73. A referida regra se faz necessária haja vista a necessidade de conhecimento das
condições físicas e operacionais da área, em especial aos requisitos de alfandegamento exigidos
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, eliminando, portanto, eventual alegação futura de
desconhecimento de adequações necessárias por parte dos licitantes.

74. A experiência atualmente vivenciada com a atuais concessões tem demonstrado
que a falta de visita ao local, para elaboração da proposta com a inclusão dos custos que impactam
na operação, gera desconhecimento das peculiaridades da operação logística, como por exemplo, o
atual concessionário do TECA SBGO que recentemente notificou esta Superintendência a respeito
da não concordância de realização das adequações necessárias ao cumprimento dos requisitos de
alfandegamento das áreas, o que certamente acarretará em desgaste administrativo, com riscos de
judicializar.

75. Atendendo aos ditames do item 15.22 da NI 6.011F (LCT), o processo será
autorizado pelo Diretor de Negócios Comerciais e pela Diretoria Executiva somente após a análise
da área de licitações do Centro de Suporte Técnico-Administrativo de Brasília e do órgão jurídico de
consultoria do Centro Corporativo.

i~'
I

ex:
LAAG_I
PEC 35046102
CAT/SLDP

,/
I

---I
EDSON ~S NOGUEIRA

Superintendente de Desenvolvime:htM de 'Negócios em Soluções LOgíp;-tica

[J"!/
J 'I
i . CÓPIA AUT£NTICA

o original do presente documento e seus
anexos fazem parte da ata da reunião da
Diretoria ExecutiVa.de-ti..!-º.2.J1QJ8

~
Sílvia 9{gve.5'.fi/.p'w.iru
Assistenteda Pres~ência

Mal.: 98777-41
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Pág. nO

)G,
o de 2017.

Senhor Superintendente de Serviços Compartilhados - DGSC

Assunto: Concessões TECAs

Em sequência aos processos de concessão dos Terminais de Logística de Carga de

SBMQ, SBLO, SBJP, SBPL, SBBE e SBBV, já encaminhados a essa Superintendência para

instauração do processo licitatório, bem como nos demais processos com o mesmo objeto, solicito

alteração nos respectivos Editais excluindo a possibilidade de se declinar da visita ao local objeto

da licitação. Ou seja, passa a ser critério obrigatório a apresentação do atestado de visita por parte

da licitante.

condições físicas e operacionais da área, em especial aos requisitos de alfandegamento exigidos

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, eliminando, portanto, eventual alegação futura de

desconhecimento de adequações necessárias por parte dos licitantes.

GUElRA
ócios em Soluções Logísticas

~h
MAIg-MARTlNS MARSICANO RODRIGUES
Djretor Comercial e de Soluções Logísticas interino

AA n° 2.545fPRESI/2017

De acor

A experiência atualmente vivcnciada com a atuais concessões tem demonstrado

A referida regra se faz necessária haja vista a necessidade de conhecimento das

EDSONAN
Superintendente de Desenvolvim

3.

2.

que a falta de visita ao local, para elaboração da proposta com inclusão dos custos que impactam

na operação, gera desconhecimentos das peculiarida s da operação logística, como por

exemplo, o atual o concessionário do TECA de BGO que recentemente notificou esta

Superintendência a respeito da não concordância realização das adequações necessárias ao

cumprimento dos requisitos de alfandegamento das eas, o que certamente acarretará em desgaste

administrativo, com riscos de judicializar.

C.C.:
LAAG-\:;]
PEC:
ROJMISLLJP
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Memorando n.oj 66 /DCSU2018
Brasília,J Ode janeiro de 2018.

Senhor Superintendente de Consultoria Jurídica - DJCN

Assunto: Considerações acerca da Nota Jurídica n° OOI/DJCN/.
Anexo: I) Memorando nO 12473/DCSL(SLDP)/2017 de

20.12.17;

NOGUEIRA
Negócios em Soluções Logísticas

lo .d-Md N ANTUNE
Superintender de Des nvolvimento d

2. Conforme citado no referido Memorando, tal obrigatoriedade de
apresentação do atestado se justifica, considerando que atividade de logística de cargas em terrninais
alfandegados detêm processos de extrema peculiaridade devido os requisitos de alfandegamentos dos
recintos objetos de concessão, envolvendo o conhecimento das condições fisicas e operacionais
relativos a atividade.

Em atenção a Nota Jurídica n° OOI/DJCN/2018 que trata da
. obrigatoriedade de visita técnica constante nos editais para a concessão de uso de área de tenninais de

cargas em aeroporto, considerando que a conclusão da referida NJ estabelece que, segundo o TCU, a
exigência de apresentação de atestado de visita em editais de licitação pode ser considerada uma
medida excepcional, devendo ser objeto de exauriente exame e justificativa pela administração, esta
Superintendência reitera e ratifica as informações contidas no Memorando nO
12473/DCSL(SLDP)/2017 de 20 de dezembro de 2017, considerando ser imprescindível a
obrigatoriedade da apresentação do atestado de visita epigrafe.

I';

!~

11nuro '1íz.fItms !Basstto
Supelintelldente de NegOM ein
ArW Externas e S&NIços A!teos

DCES

De acordo:

~~ ;;?~
RTINS MA: SICAN"ORODRIGUES

r Comercial e de Soluções Logísticas

i:
r,.
I.
I'.;( ,,

C.C.:

LALI-2=1
De:::l
PEC:
ACSISLPS
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Wliceia Barbosa Lo es Lourenco

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Pág. nO
)6

Andreia e Silva Heidmann
quinta-feira. 10 de maio de 2018 12:01
LD CSBRLicitaBR
ENC:Análise prévia - Licitação nO016/LAU-2/SBUL/2018 - TECA UBERLÂNDIA

Wlly
Favor retificar edital, imprimir e encaminhar para DSCN para análise
Att.

ANDREIA E SILVA HEIDMANN
Coordenadora de licitações de Concessão de Áreas Grupo A - LAU-2
Gerência de licitações - LAl!
Gerência Geral de Serviços de Logfstica Administrativa - SALA
andreiasilva@infraero.gov.br • (61) 3312-3550

@/nfraoroBrasil

f"l@)1III

~,,: Edson Antunes Nogueira
Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2018 11:58
Para: Rodrigo Otavio Jacome de Medeiros <rodrigo_medeiros@infraero.gov.br>; Andreia e Silva Heidmann
<and reiasi Iva@infraero.gov.br>
Cc: Celina Akemi Taketomi <cakemi@infraero.gov.br>; Carlos Augusto Rigo Motta <crigo@infraero.gov.br>
Assunto: RES:Análise prévia - Licitação n9 016/LAli-2/SBUL/2018 - TECA UBERLÂNDIA

De acordo,

Andreia,

Gentileza dar prosseguimento,

Desde já agradeço o apoio e agilidade.

Edson Antunes Nogueira
Superintendente de Desenvolvimento de Negócios em Soluções
logísticas - DCSL
eanogueira@infraero.oov.br'(61)3312-2806

@'nrraoroBras!l

f"l@1III

De: Rodrigo Otavio Jacome de Medeiros
Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2018 11:54
Para: Edson Antunes Nogueira
Cc: Celina Akemi Taketomi
Assunto: RES:Análise prévia - Licitação n9 016/LAli-2/SBUL/2018 - TECA UBERLÂNDIA

Edson, seguem considerações no próprio e-mail, em vermelho, para sua avaliação, aprovação e envio à
demandante.
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RODRIGO MEDEIROS
Gerente de Desenvolvimento de Produtos e Serviços - SlOP
Superintendência de Desenvolvimento de Negócios em Soluções
Logísticas - DNSL
rodrigo_medeiros@infraero.gov.br • (61) 3312-2814

@/nfraoIOBras/f '

De: Edson Antunes Nogueira
Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2018 11:45
Para: Rodrigo Otavio Jacome de Medeiros
Cc: Celina Akemi Taketomi
Assunto: ENC:Análise prévia - Licitação nº 016/LALI-2/SBUL/2018 - TECA UBERLÂNDIA
Prioridade: Alta

Edson Antunes Nogueira
Superintendente de Desenvolvimento de Negócios em Soluções
Logísticas ~DCSL
eanogueira@infraero.qov.br • (61) 3312-2806

fllr@1llI

De: Andreia e Siiva Heidmann
Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2018 11:39
Para: LOSEDESLOP; Edson Antunes Nogueira
Cc: Carlos Augusto Rigo Motta; Andreia de Castro Silveira; LOCSBRLicitaBR
Assunto: Análise prévia - Licitação nº 016/LALI-2/SBUL/2018 - TECA UBERLÂNDIA
Prioridade: Alta

Prezados senhores, bom dia!

Trata-se de análise prévia do pedido de instaur~ção de licitação, ~or intermédio do Memorando'
3278/DNSU20l8, que tem por objeto a "CONCESSAO DE USO DE AREA, COM INVESTlMENT ,
PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO DE
UBERLÃNDIA - TEN. CEL. AVIADOR CÉSAR BOMBONATO"

Confrontando as informações recebidas com as orientações emanadas pela N16.01lF (LCT), Ato Normativo
n° Anexo II do Ato Normativo n° 122/PRESVDF/DJI2017 (alterado pelo Ato Normativo n°
140/PRESVDG/DJ/2017), que trata dos limites de competências, constatamos que o pleito contempla os
elementos indispensáveis. Porém precisamos sanar as seguintes dúvidas:

a) Prazo de Amortizacão: considerando tratar-se de licitação COM INVESTIMENTO, solicitamos informar
o prazo de amortização EM MESES. Ainda, considerando tratar-se de licitação COM INVESTIMENTO,
entendemos que a informação do parágrafo 65 de que se trata de licitação "sem investimento" deve ser
desconsiderada. Está correto nosso entendimento?

2
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PAgo n'

6S. ...• Em .que -pese-ser-uma .contratação." sem .investimentos", -no.conceito I?
haverá. a. necessidade. de. promover. benfeirorias. na. área. concedida,. ficando.
concessionário uesenvolver-o -projeto -quemelhor-atenda -seusmreresses; -omodo -construtivo -destas.
benfeitorias; .os .materiais -utilizados; .os .meios .de.aplicação.dos .recursos .necessários; .bem .como, .
as .fontes .de.financiamentos, .se.for. o-caso, .resguardadas .os. interesses.da .Infraero, .observados .os.
requisitos. da. concessão. preceituados .no. Termo. de. Referência ..Ou. seja, .não'caberá. à- Infraero,.
intervir -nas.contratações -necessárias -para .a-realização-das .benfeitorias -na-área.concedida, .arcando,
o. concessionário. com- o. cumprimento. da .legislação. afeta. à.realização. de. benfeitorias -na. área.
restrita, .se.necessário .. "

V
Nos próximos memorandos de concessão com INVESTIMENTO para o mesmo objeto, já constará esta

informação.

A informação "sem investimento" constante do parágrafo 65 deve ser desconsiderada.
O prazo de amortização é de 152 meses.V t:6. ~

b) Termo de Opção de Áreas: considerando tratar-se de licitação COM INVESTIMENTO, entendemos que
a exigência de opção de área licitada! ocupada não é cabível nesse processo. Está correto nosso
entendimento?

Oualificação técnica: o parágrafo S3 do pedido inicial prevê a exigência de Declaração da licitante de
que atenderá os critérios estabelecidos na Resolução da ANAC n° 116, de 20 de outubro de 2009, que
dispõe sobre os serviços auxiliares ao transporte aéreo, até a Data de Eficácia. Não localizamos nos autos
prazo para Data de Eficácia. Por isso, entendemos que essa expressão deve ser excluída da referida
exigência. Está correto nosso entendimento? Sim. Está correto. ~~~rá Data de Eficácia neste
processo, haja vista tratar-se de um empreendimento novo. V

c) Prazos de Projetos que constarão: considerando tratar-se de licitação COM INVESTIMENTO,
solicitamos informar se os prazos que serão utilizados se referem ao LADO AR ou LADO TERRA,
conforme determina o Memorando n° ll130/DCESIDESP/20l6. Sim. Deverão ser os prazos
estabelecidos no Memorando n° 11130/DCES/DESP/20l6, considerando intervenções no LADO AR
também.

d) Termo de Compromisso: esclarecemos que em atendimento à recomendação do órgão jurídico nos
demais processos de concessão do TECA, foi incluída no subitem 16.1.3.8 do Edital e anexo XIl,
referente o Termo de Compromisso. Solicitamos ratificar entendimento.
e) Ratificadopelo DN, por meio do Memorando Nº 2838/DNSL/2018. ~

ANDREIA E SILVA HEIDMANN
Coordenadora de Licitações de Concessão de Áreas Grupo A - LALI-2
Gerência de Licitações - LALI
Gerência Geral de Serviços de Loglstica Administrativa - SALA
andreiasilva@infraero.gov.br • (61) 3312-3550

@/nfr".",Brasíl
f _ @J Ill!

'\:0 m!onn;l(,:líl.";.exblentt';-; nt';.~amen~iJgeln e no~ :lrquiVt,:, <me'tad0~ siiü de lN) rC'slriW, sendo :.cu :.igilo prot<'gidr, p'lr Lei. Caso VOCtoniio sejll o destillut:u'i0, ;.aiba 4ue:1
lcilul"u. Ji\"lll~nH.;iil. \)\1 c\)piiJ \kst<l~ informuço...:.s ,,;]0 proli"id1J~.F:lvr.'f ;lpag:í-liI~ ~ notificar l' reme!l:'nle. O u~o impróprio ~er:l trawdp ,'ont,mne 3s nrJrmm. d:l empre"u e :L
ler,;.b~':hl em vi~'\)l.

Th,~ ínj"\)ml:ltioll ,'onl:lill,'d within thb me-:-:~ag{'ulld llllflched file~ b re~lricte\t, <111\1it~ \,(Jnfid~lIti:l1íty is pf('leCI~d by f:lw. il"yüu <Ire n(ll lhe :llldn::ssee, b~ :\\varc tha! lhe readin;;,
divillgíng <Jnd (;\)pying fJfthh mp.:>:;,gc is pn.lhibited. Please. delete Ihi!>me:-:.'\age :lmJ Ilutify lhe sender. Thc impropcr u!>e oflhis informution willl:>e deàlt wíth flccúrding to file
(;ompaJlY', intem:l1 H'glllali\1n~ lllld feder;JlliJw!>.
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leih.1fà:di\'ulgaç;i(j ou d'pia destas infonnaçóe;:; SÜ" pflIibidas. Fllvor apag6-I::Js t" notificar <) remt'tcnte, O USl' illlprflprio s<trlÍ 11111:\(\0coulorme ll~ IlOUDIl,> li,l em~'rcXt t'" <I
lef~thJllÇih> em ví.::;or.

Tl,e inÜ'rmalion e,)nrnincJ \~-jlhill t!li" me~~[lge 1I1ldana •.'he{j jilc~ is rcslrictcd, and ils confil!cnlialilY 1$ protcl:ted t-y J(I\\I, If ynu :l.re nul lhe Ilddn..••.~et'"_hl." llw;:)re lha! th", ri.'adín~.
di\1.lIging and C('jlyinll' ofthi~ messflge i~prohibile-d. PIC,I'ÕC.d{"lef~ thh mt:ssugc and n,)tit~, th{" sl:llder. The impr"lper use <)f thh ínformBtinn will be dr.-<Ilt\~ith acc'lrdin!, to lhe
('ümpany'!> internai regll!aliol1s anJ fedt'iall:I\\'s.

A~ ínformaçík~ exi~tcnfe<;ne~5a mcns::.g~m c ;lOS <lrquílll''> illlcxa.1,)s ,,;[,) de tlS,l r'::'>lrilll, s~l\do seu sigil.) pnllcEido rH\r l.ei. Ca~o você n:i,) ..;cju Q destinatal i,), .~:Iih<l 'I'.IC :1
Icílur<l, divulgllçih) ou cópia de~ta~ iilfiwJnuções ~iill pr.)ihid<.ls, Favor <lp:lga-I;I~ e notificar t, remet.::ntc. O u~o) imrrõpfII) _~cra tr:ltlJd{, ,'(lnf,mne a,. n,mnas da enlpre~i.I e:t
1cgi.'tl3ç:I,) tnl vigor,

The íllt~)rnla\i('ll c'ront:lin,'il withil) lhb tJlt"~sago;' tll1d ufl<tched file:: i~re~\ri,:led. ilnd ib "{'IlJid<:'ntialily is pnnt"Cl.;-d by ia\\'. lfyoll iir<': !lO! th.:: atldressec. bc :\WiUl'. [hUI the r~admf.
divulj?,íllg àr.tl corying L,fthi.'i mess:lg.:: i~prljhibitcd. Pk':c;e. ,Idl"te lhis m<~sage ;md lIotífy lhe ::-cmJer. The impflIp.::r \I~e offhi.~ inti,'rmulion will he d.•.all wilh aCl'onjifl~ li' lhe
C\lmpõ:lllY';:<inlf"rnal r,'gnhtiolJs und Jt-dem[ [aw~.

:\'S inti;rmações cxisknles lH~..%iI JTl('n~élgem e nos <lrqui\',lS :mex<ldl's .'tüo dI' US(l rcs[lito. ~ndo ~eu ~igilo prolegiJ(1)l,)r Lei. C.l$(l \'ü::é nfi{l .';<;,ja(,\Je~tíll:ltárí(). :-'illha quo..:u
kitm~, divu[g.:I~':tÜ (-'U ,'('pia de.~t~$ iIlJ0rmil,:6£:~ são rr(lihid:I.~. PõlY\)f ap;,l~1Í-las c nolitkar <l remetent",. O {(q) impn'lprio ser<Í \r;:ll:!dü cúnk'nIle <lSllOm\a~ da ~ml're~1 e-;I
kgis!<lçiio em .•i;:;l.'f.

l11e inr{-,nnll!iün çont<lined wilhin this mes~l.lge and :itt:wheu tiles i:-. reslrit:led, ano il:-;c.mfidentiulity li>protet'letl by law .. lfyuu are oOlll1c addre~~ee-, De <lW<lret!l:l[ ;11""Il',lfling.
di\'tllging :mel t,{,pying <)j [[Ii$ ll1e~~<lge b prt.hibited. Plr-".lse, dE'lek thi" m~~;;ge ,md n'lli(,. lhe !>('nder. The imprupcr use of this infllrm,llil'l\ will be deall will1 :ltT"rding [,1 th\.
,'(llllp:my'R interna! regulatÍ<.tns anu fWl'I,lll:Jws.

A~ informilçik~ {"xbtent<~:,:tk'~samertsag<:m e 1Il)~aTljuiv(l~anexael'ls s:\o dt:: tl~()!'<;,slriw,!>('lldo seu sigil'l prolegido por Lei. CI"O ~'ocr-niiü sej<l 0 destin<ltariu. ~aih<lljur:l
lritura, divu[p:JçÜ{l \)U c..:ipi<ld;;"sl;!!,iuf('rmu~'ú<,.s~~iopr'JibiJa~. En'llr ar:..lga'!fl~ e notific'lr li remclen[e, O US0 imprópri,.' serfl. Ir;lWuCl \'onfur11le a" ntlrmm: da emp(r~<1 e:1
icgi''''I''" "" vig"'. •

Tht: ínJ~lnn:'lli('n ú'iltain.xl \\'i[flilllhi;, mo;'ss:\ge llnd ut1ached jiles i$ n:-~tri(!('(l. ;md ít" ,'onJiJentíafily is PlUt<"l:t,x:! by bw. {f .vali i1f~ no[ th~ :ujdre.,,-,>ee,be :\\\":U'e lh<.illlte rl:"":lt!ln,'o'

divu[ging unu c,lp:<illg ,)fthi~ m.::>:sago;'is pmhi1:>ited. J)ll:"a.~e,ddele lhis me:;:;age UIIUnülif)' lfle senuer. Thc improper m,' oflhi" inl'mnatitln will be dl:"ult will1 aCClJflJing to lhe
WIn\1imy's inlcrn;\l fl:"gulatiúns <lnd fedcl<lllaw.';.
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INFRAERO
AEROPORTOS

ATO ADMINISTRATIVO N" 0790/LALI(LALI-2)/2018

LALl Pág. n"

,-:::J y:~

B sília, 10 de mai o de 2018.

A Gerente de Licitações do Centro de Serviços Administrativos e Técnicos de
Brasília, da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pela letra "d" do item 16 da NI- 6.011F (LCT), de 16/0512016 e o Ar!. 8° do Anexo II do
Ato Normativo n° 122/PRESIIDFIDJI2017 (alterado pelo Ato Normativo n° 140IPRESIIDG/DJ/2017),
referente aos limites de competência e, em cumprimento ao disposto no. inciso XIV do Art. 26 do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da INFRAERO, Anexo I do Ato Normativo nO
I22/PRESI/DF/DJ/2017, de 31/0112017,

RESOLVE:

Constituir a Equipe, abaixo indicada, para processar e julgar a licitação a ser
realizada na modalidade de LICITAÇÃO, na forma eletrônica, sob n° 016/LALI-2/SBUL/2018, que terá
por objeto a "CONCESSÃO DE USO DE ÁREA, COM INVESTIMENTO, PARA EXPLORAÇÃO
COMERCIAL E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE
\CARGAS INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÂNDIA - TEN. CEL.
.AVIADOR CÉSAR BOM BONATO."

Presidente Titular e
Secretário:

Presidentes Suplentes:

Equipe de Apoio
Titulares:

" -

Suplente:

Wliceia Barbosa Lopes Lourenço, PSA, matrícula n° 95.372-82, lotada
Coordenação de Licitações de Concessão de Áreas Grupo A 1LALI-2;

Andreia e Silva Heidmann, AS-lI, matrícula n° 12.747-29, ocupante da função
de confiança de Coordenadora de Licitações de Concessão de Áreas Grupo A 1
LALI-2;

Rodrigo OtáVIOJácome de Medeiros, PSA, matrÍCula n° 95.605-85, ocupante da
função de Confiança de Gerência de Desenvolvimento de Produtos e Serviços /
SLDP;

Arthur de Castro e Soares, PSA, matrÍCula n° 10.153-68, ocupante da função de
confiança de Gerência de Planejamento e Suporte em Soluções Logísticasl
SLDP;

Natan Machado de Campos Neto, PSA, matrícula n° 97.656-58, lotada na
Gerência de Promoção e Relacionamento com o Mercado/SLPM;

Este Ato entra em vigor na data de sua divulgação no endereço eletrônico
www.infranet.gov.br. no campo Atos Administrativos da Infraero.

~
PATRICIA MENDOZA CIDADE INNECCO

Gerente de Licitações

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
SCS Quadra. 4 Bloco "A" Ed. Infcaem

CEP 70303-902 - Brasília - DF - Fone: (Oxx)(61) 3312-3752
HOME PAGE: http://www.infraero.gov.br

, Divulgado dia.lQ_I 1J.L
4.ssinatura j 7

http://www.infranet.gov.br.
http://www.infraero.gov.br


;

•

•



I:t
,f!~

LICITAÇÃO N° 016/LALI-2/SBUL/2018

CONCESSÃO DE USO DE ÁREA, COM INVESTIMENTO, PARA
EXPLORAÇÃO COMERCIAL E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE
ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE . CARGAS
INTERNACIONAIS EIOU NACIONAIS NO AEROPORTO DE
UBERLÃNDIA - TEN. CEL. AVIADOR CÉSAR BOMBONATO.

INFORMACÕES IMPORTANTES

- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: __ /__ 12018 às __ horas.

I

,l

~..itt

- ABERTURA DAS PROPOSTAS: __ I

- INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: I

12018 às __ horas.

12018 às horas.--

I'
I.

t

- FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS (informando o na da licitação): Até 05
(cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura das propostas.

>- e-maU: licitabr@infraero.gov.br
>- fone: (061) (3312-3457)

- REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o
horário de Brasília (DF).

- VALOR DO EDITAL PARA RETIRADA NA INFRAERO: R$ 50,00 (cinquenta
reais).

- A Infraero utilizará o portal de licitações eletrônicas do Banco do Brasil SIA para
realização desta licitação, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado
entre as partes em 2211112009, publicado no DOU na 226 de 26/1112009, seção 3,
pág.71.

ENDEREÇO PARA ENTREGA (PROTOCOLO) DE DOCUMENTOS

Empresa Brasileira de lnfraestrutura Aeroportuária
Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa

Gerência de Licitações
Coordenação de Licitação de Concessão de Áreas Grupo A . LALI.2

Setor Comercial Sul, Quadra 04 Ed. Centro Oeste 10 andar - BrasrJialDF -
CEP 70304 .906 - Fone: (Oxx61) 3312.3550/ 3457

HOME PAGE: http://www.infraero.gov.br

j
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CAPUT - COMUNICAÇÃO

" " "LALI
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Pág,N" CONCESSÃO DE USO DE ÁREA, COM INVESTIMENTO. PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÂNDlA - TEN. CEL.
AVIADOR CÉSAR BOMBONATO.

SUMÁRIO
I

I'

l
"•i
1

1. DO OBJETO, DA SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA, DA UTILIZAÇÃO DA ÁREA E DA
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL

DA DATA, DO HORÁRIO E DO LOCAL DA LICITAÇÃO

DO FUNDAMENTO LEGAL, DO TIPO DE LICITAÇÃO E DO REGIME DE
CONTRATAÇÃO

DA PARTICIPAÇÃO

DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-E

DA OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO

DA REFERÊNCIA DE TEMPO

DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

DA ABERTURA, DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

lO. DA NEGOCIAÇÃO

11. DA APRESENTAÇÃO E DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

12. DO PREÇO ESPECÍFICO E DO PAGAMENTO MENSAL

I 13. DAS BENFEITORIAS •
14. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS, DA IMPUGNAÇÃO E DO

RECURSO ;'~

l 15. DO PRAZO DE AMORTIZAÇÃO E DO PRAZO CONTRATUALr

It 16. DOS PAGAMENTOS
~
~ 17. DO REAJUSTE DE PREÇOS1;.

"i~

18. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE ADJUDICATÁRIA
'.
I

19. DAS PENALIDADESI,

~,

~ 20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

LALI-2 2
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CONCESSÃO DE USO DE ÁREA. COM INVESTIMENTO, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOV1MENTAÇÃO DE CARGAS
INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÂNDlA - TEN. CEL.
AV1ADOR CÉSAR BOMBONATO.

LALI Pág. N°

2..2..

ANEXOS
L CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO)

11. CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO)

In. CARTA DE VALIDAÇÃO DE EXEQUIBILlDADE DE PROPOSTA

IV. MINUTA DO CONTRATO (Disponível em arquivo separado)

V. TERMO DE REFERÊNCIA COM CROQUI (Disponíveis em arquivos separados)

~
".,

.~
~,.

. (

V-L REQUISITOS TÉCNICO-OPERACIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO E
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE COMPLEXO LOGÍSTICO EM SBUL.

V-LA. NIVELADORA DE DOCA EMBUTIDA

•...
:lJ .
fjf", ~,.~.
v.

V-lI. TERMO DE SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA

V-In. REQUISITOS TÉCNICOS PARA INTERVENÇÕES NA ÁREA
(Requisitos de Engenharia para implantação de complexos logísticos - NOVO
TECA).

V-IIIA REQUISITOS CONSTRUTIVOS - BARREIRAS DE SEGURANÇA E
VIAS.

V-IV. REQUISITOS AMBIENTAIS DA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE
COMPLEXO LOGÍSTICO NO AEROPORTO DE UBERLÃNDIA.

v-mA AVALIAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO
COMPLEXO LOGÍSTICO

VI. CARTA DE "FIANÇA BANCÁRIA" - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO
CONTRATO (MODELO)

VII. DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

VIII. TERMO DE COMPROMISSO RELATIVO À GARANTIA CAUCIONÁRIA

IX. PROTOCOLO DE ENTREGA
i

",J' X. DECLARAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA
ESTRANGEIRA

XI. TERMO DE COMPROMISSO

DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA

3
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EDITAL DA LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° OI6/LALI-2/SBUL/2018

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero,
representada pela Comissão de Licitação constituída pelo Ato Administrativo na 790/LALI(LALl-
2)/2018, aqui também designada simplesmente Comissão, tendo em vista o que consta da PEC nO
36294/01, torna pública, para conhecimento das interessadas, a abertura da LICITAÇÃO
ELETRÔNICA, destinada a concessão de uso de área do objeto citado no subi tem 1.1 deste Edital.

DO OBJETO, DA SITUAÇÃO FÍSICA, DA UTILIZAÇÃO DA ÁREA E DA
DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL

,
t"

1.

1.1.

1.2.

DO OBJETO:

1.1.1 O objeto da presente licitação eletrônica é a "CONCESSÃO DE USO DE
ÁREA, COM J.NVESTIMENTO,P ARA EXPLORAÇÃO COMERCIA_,
E OPERAÇAO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM ••
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNACIONAIS E/OU
NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÂNDIA - TEN. CEL.
AVIADOR CÉSAR BOMBON ATO."

1.1.2 Todas as áreas estão identificadas no croqui anexo VI deste Edital.

SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA

1.2.1 A área objeto desta licitação possui 45.000m', (quarenta e cinco mil metros
quadrados) de área total, localizada no sítio aeroportuário do Aeroporto de
Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato, em Uberlândia/MG,
conforme disposto no Termo de Referência.

.,
. "

.;,

1.2.2 A área licitada encontra-se nas condições descritas no Termo de Referência e
seus anexos este Edital.

i.~

1.3.

•1.2.3 Caberá ao Concessionário executar, às suas expensas e sob sua
responsabilidade, a adequação da(s) área(s), bem como instalar os equipamentos
necessários ao funcionamento das atividades objeto da presente licitação.

1.2.4 O Concessionário se obriga a submeter o projeto de adequação das áreas à
aprovação da Infraero, dentro do seu padrão de desenhos, os quais deverão
ser entregues em originais, logo após a respectiva aprovação, devidamente
assinados pelos respectivos técnicos com seus registros do CREA e ART .

UTILIZAÇÃO DA ÁREA

1.3.1 Para o desenvolvimento da atividade, objeto desta licitação, o
CONCESSIONÁRIO utilizará a área licitada exclusivamente para construção
e exploração comercial de Centro Logístico;

+"

1.3.2 A Infraero vedará atividades consideradas inadequadas ou não condizentes
com o objeto da licitação.

ffi LALI-2 4
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1.4 O Edital e seus Anexos poderão ser retirados:

LALI Pág. N'
2Lj

a) sem ônus, no site de licitações da
http://licitacao.infraero.gov.br/portal licitacao, e
endereço: www.licitacoes-e.com.br. ou

Infraero, no endereço,
do Banco do Brasil, no

~.; b) na Gerência de Licitações, localizada no SCS Quadra 4, Edifício Centro-
Oeste - 1° andar - BRASÍLINDF - CEP: 70304-902, de 2a a 6" feira (dias
úteis), das 9:00 às II :30 e das 13:30 às 16:00 horas, mediante o
preenchimento e assinatura do Protocolo de Entrega (anexo IX);

b.l) a empresa interessada deverá credenciar representante para retirar o
Edital.

b.2) após a entrega do Edital, a área Financeira da lnfraero emitirá boleto
bancário, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), que será encaminhado
pela lnfraero ao endereço eletrônico informado pela empresa no
Protocolo de Entrega.

b.3) a ausência do pagamento do boleto no prazo estabelecido implicará na
inscrição do devedor no SER ASA e CADIN.

NOTA: Eventuais solicitações de cópias de documentos relativos a este
processo licitatório observarão os procedimentos constantes na alínea
"b" do subitem 1.4.

2, DA DATA, DO HORÁRIO E DO LOCAL DA LICITAÇÃO

2.1. A licitação, na forma eletrônica, será realizada em sessão pública, por meio da
internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as
suas fases.

2.2. No dia de de 2018, às 09;00 horas, na Gerência de Licitações da
INFRAERO, localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 4, Edifício Centro-Oeste,
em BrasíliaIDF, a sessão pública na INTERNET será aberta por comando do
Presidente da Comissão com a utilização de sua chave de acesso e senha.

2.3. A licitante deverá observar a data e horário previsto para abertura da sessão,
atentando também para a data e horário para início da disputa de preços, conforme
disposto na folha de rosto deste Edital.

2.4. Se na data indicada no subi tem anterior não houver expediente na Infraero, a
realização da licitação ficará transferida para o primeiro dia útil seguinte, observado
o mesmo local e horário,

5
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AVIADOR CÉSAR BOM BONATO,

3. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA MODALIDADE DE LI ClT AÇÃO, DO TIPO DE
LICITAÇÃO, DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE
JULGAMENTO

3, I. A presente hcitação rcger-se-á por este Edital e seus anexos, em conformidade COI11

o regime instituído pela Lei n, 13,303, de 30 de junho de 2016, e nos termos da Lei
Complementar n, 123, de 14 de dezembro de 2006; Lei n, 5,332, de I I de outubro de
1967; da Lei n, 6,009, de 26 de dezembro de 1973; da Lei n, 7.565, de 19 de
dezembro de 1986; da Lei n, 12,846, de l° de agosto de 2013; do Decreto n, 8,538,
de 6 de outubro de 2015; do Decreto n, 8,945, de 27 de dezembro de 2016; do
Decreto-Lei n, 9,760, de 5 de setembro de 1946; da Resolução ANAC n, 116, de 20
de outubro de 2009, da Resolução ANAC n, 302, de 5 de fevereiro de 2014; e do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero - RILCI, disponível no
sítio eletrônico www.infraero.gov.br

3,2, Modalidade de licitação: Lei n° 13,303/2016, I
3.3, Forma de Execução da Licitação: A licitação será realizada na forma

ELETRÔNICA, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança -
criptografia e autenticação,

,1
,.

3.4, Tipo de licitação: MAIOR OFERTA,

3.5. Regime de Contratação: PREÇO GLOBAL

3,6, Critério de Julgamento: MAIOR PREÇO GLOBAL

4. DA PARTICIPAÇÃO

4,1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus
Anexos, poderá participar desta licitação: •

a) Qualquer empresa, microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa
legalmente estabelecida no País, cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto da presente licitação e que atenda às exigências deste Edital e seus
Anexos,

, ,
! -~~'
,

I.
1_', ,

.'j

~'

b) Consórcio de empresas:

b, I) será permitido o consórcio de empresas, observadas as disposições legais
aplicáveis que atendam as condições previstas o Ar!. 52 do Regulamento
e aquelas estabelecidas neste Edital e seus Anexos,

b,2) a empresa ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela
existência de fatos que possam impedir sua habilitação na presente
licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que forem
apresentados,

LALI.2@fN I
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b,3) as consorciadas deverão apresentar, além dos demais documentos
exigidos neste Edital, compromisso de constituição do consórcio, por
escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder,
estabelecendo o percentual de responsabilidade de cada consorciada bem
como a etapa da participação na execução dos serviços, objeto da
presente licitação,

b.4) o prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o prazo
de vigência do contrato.

b.5) as consorciadas deverão apresentar compromisso de que não alterarão a
constituição ou a composição do consórcio, visando manter válidas as
premissas que asseguram a sua habilitação,

b.6) as consorciadas deverão apresentar compromisso de que não se
constituem nem se constituirão, para fins de consórcio, em pessoa
jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, diferente
de seus integrantes.

b,7) as consorciadas deverão comprometer-se a apresentar, antes da assinatura
do contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de Constituição do
Consórcio, aprovado por quem tenha competência em cada uma das
empresas, para autorizar a alienação de bens do ativo fixo e registrado
nos órgãos competentes. O contrato de consórcio deverá observar, além
dos dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, especialmente as
constantes deste subitem 4.l.b,

b,8) as consorciadas poderão, a seu critério e antes da assinatura do contrato
decorrente do presente processo, estabelecer Sociedade de Propósito
Específico - SPE, devendo observar, além dos dispositivos legais, as
cláusulas do Edital.

b.9) fica vedada a participação de empresa consorciada em mais de um
consórcio ou isoladamente de profissional em mais de uma empresa, ou
mais de um consórcio.

b, IO) será permitida, na formação de consórcio, a participação de pessoa
jurídica estrangeira;

b.10.1) as pessoas jurídicas estrangeiras, com subsidiária, filial, agência,
escritório, estabelecimento ou agente no Brasil, deverão
apresentar autorização, mediante decreto ou ato expedido pelo
Ministro de Estado Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior para funcionar no Brasil, ato de registro ou autorização
para fllncionamento expedido pelo órgão competente, se a
atividade assim o exigir, e os documentos exigidos neste Edital;

7 hfN I_L_A_L_I'_2_
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b.1O.2) as pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionam no País
deverão comprovar que têm representação legal no Brasil com
poderes expressos para receber citação, intimação e responder
administrativamente e judicialmente e apresentar os documentos
equivalentes e os complementares exigidos neste Edital;

b.IO.3) para efeito de habilitação, a pessoa jurídica ou entidade
estrangeira consorciada deverá apresentar os elementos
relacionados nos subi tens 11.1 e na alínea "b.2" do subitem
11.2.2 e, ainda:

b.1O.3.1) declaração expressa de que se submete à legislação
brasileira, ao presente Edital e seus Anexos e que
renuncia a qualquer reclamação por via diplomática;

b.IO.3.2) comprovação de regular existência legal, mediantl
documento hábil do país de origem da Sede da licitante,
correlato a ato constitutivo, estatuto ou contrato social
em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores e de todas as alterações ou da
consolidação respectiva;

- 'It'

•

b.IO.3.3) certidão expedida pelo órgão .oficial do respectivo país
Sede da licitante, com data de expedição não superior a
60 (sessenta) dias, atestando que a empresa estrangeira
não se encontra em processo de falência, concordata,
recuperação judicial ou outro instituto assemelhado que
possa de qualquer forma comprometer o ficl
cumprimento das obrigações decorrentes da
contratação;

b.IO.3.4) declaração passada por autoridade competente de país
Sede da licitante de que não é devedora de tributos ou
as certidões correspondentes;

b.10.4)para efeito de habilitação jurídica, a pessoa jurídica ou entidadc
estrangeira consorciada deverá apresentar o documento
relacionado no subitem 11.2.2 alínea "a.4".

Nota 1: Toda documentação apresentada por empresa estrangeira deverá estar
autenticada por embaixada ou consulado brasileiro instalado no país
de origem da documentação e traduzida por tradutor juramentado para
o português. Se apresentada em português, obrigatoriamente, deverá
estar autenticada por embaixada ou consulado brasileiro instalado no
país de origem do documento, exceto daquele de origem brasileira;

Lil1~CN L_A_L_'-_2_
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LALl

4.2.

C) Empresas que operam sob o regime de franquias, no termos da Lei nO8.955, de
15 de dezembro de 1994 e desde que o ramo de atividade também seja
qompatível com o objeto da licitação.

c.I) para fins deste, entende-se "Franquia" como sendo o sistema pelo qual
um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente,
associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de
produtos ou serviços e, eventualmente, negócio ou sistema operacional
desenvolvido ou detido pelo franqueador, mediante remuneração direta
ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo
empregatício.

c.2) a licitante que optar pelo regime de Franquia deverá apresentar, além dos
demais documentos exigidos, neste Edital, o Acordo Operacional emitido
pela franqueadora, declarando que, caso a licitante seja a vencedora da
licitação, firmará Contrato de franquia com a mesma ou Contrato de
Franqueamento, garantindo o vínculo entre as partes.

Não poderá participar, direta ou indiretamente, da presente licitação:

a) empresa cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital social seja diretor ou empregado da INFRAERO;

b) empresa suspensa de licitar e contratar com a INFRAERO;

c) empresa declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela
unidade federativa a que está vinculada a INFRAERO, enquanto perdurarem os
efeitos da sanção;

d) empresa constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou
declarada inidônea;

e) empresa cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidônea;

f) empresa constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo
à sanção;

g) empresa cujo administrador tenha sido SOClO ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo
à sanção;

h) empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão
de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea.

i) empresa com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou
extrajudicial.
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j) empresa submissa a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução.

k) quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com empregado ou
dirigente da Infraero cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável
pela licitação ou contratação;

I). quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com autoridade do
ente público a que a Infraero esteja vinculada.

m) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de
gestão ou rompido seu vínculo com a Infraero há menos de 6 (seis) meses.

n) pessoa física não enquadrada como empresa individual, equiparada à pessoa
jurídica, nos termos do ar!. 150, S 1°, do Decreto n. 3.000, de 19 de março de
1999.

4.2.1. É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de qui
tratam as alíneas "m" e "n" do subi tem 4.2 deste Edital ou em execução de
contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão
ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da lnfraero.

4.3. Nenhuma licitante poderáparticipar desta licitação com mais de uma Proposta.

4.4. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a
pessoa por ela credenciada.

4.4.1. nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais
de uma empresa ou consórcio junto à Tnfraero, ncsta licitação, sob pena de
exclusão sumária das licitantes rcprcsentadas.

4.5. A participação na presentc licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos
os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem com.
a observância dos preccitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidad
pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em
qualquer fase do processo.

4.5.1. a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitaçâo, aos
impedimentos de participação, à conformidade da proposta ou ao
enquadramento como mIcroempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa sujeitará o licitante às sanções previstas nestc Edital e nas
demais normas de regência da matéria.

5. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÔES-e

5.1. Para accsso ao sistema eletrônico, as interessadas em partiCipar da licitação
ELETRÔNICA deverão dispor de chave de identificação e scnha pessoal
(intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil SI A, sediadas no País.

LALI-2 10
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5.4,

6.

5,2, Para obter a chave de identificação e senha pessoal, a licitante deverá credenciar
representante, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou
particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços
e praticar todos os demais atos e operações no aplicativo Licitações-e,

5,2, I. no caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade do
signatário nomear procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto
ou contrato social em vigor, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata
de nomeação do signatário,

5.3. Sendo acionista, sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da licitante, deverá
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decon'ência de
tal investidura,

A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizadas
em qualquer licitação, na forma eletrônica, salvo quando canceladas por solicitação do
credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente justificado.

5.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à
Infraero ou ao Banco do Brasil SIA a responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.6. A licitante deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil S/A (Órgão
provedor do sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
inviabilidade do uso de sua senha, para imediato bloqueio de acesso,

5.7. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade
técnica para realização das transações inerentes à LICITAÇÃO, na forma eletrônica.

DA OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO

6.1. Os trabalhos serão conduzidos por empregado da Infraero, denominado Prcsidente da
Comissão, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos
para o aplicativo "Licitaçôes-e" do Banco do Brasil S/A, opção "Licitaçôes
Eletrônicas", constante da página eletrônica da Infraero, acessada pelo site:
http://www.infraero.gov.br/. "clicando" no ícone "FORNECEDOR", após,
"LICITAÇÕES" (acesse o sistema), link "Licitações Eletrônicas".

6.2. A participação na LICITAÇÃO, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação
da senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subsequente
encaminhamento da Proposta de Preços, exclusivamente por meio do sistema
eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital.

~...
6.3. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site dc

licitações da Infraero, http://www.infraero.gov.br/. "clicando" no ícone
"FORNECEDOR", após, "LICITAÇÕES" (acesse o sistema), link "Licitações
Eletrônicas" e, depois, em "Acesso Identificado" ..

11 lJf 1__L_A_L_I'_2_
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7. DA REFERÊNCIA DE TEMPO

6.5. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua
desconexão.

1
!CONCESSÃO DE USO DE ÁREA. COM INVESTIMENTO. PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL

E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
INTERNACIONAIS EJOU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÂNDlA - TEN. CEL.
AVIADOR CÉSAR BOMBONATO.

6.4. O encaminhamento da Proposta de Preços pressupõe o pleno conhecimento c
atendimento às exigências de habilitação previstas neste EditaL A licitante será
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema
eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua Proposta de Preços e seus lances.

7.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da
licitação e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de
Brasília/DF e, desta forma, serão registradas no sistema eletrônico e n.
documentação relativa ao certame. •

f 2J1

LALI Pág. N"

F.....
.~

8. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.1. A licitante deverá encaminhar sua Proposta de Preços com o valor MENSAL, na
Moeda Real, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, até a data e hora
marcadas para abertura da sessão, acompanhada das seguintes informações, a serem
inseridas no campo INFORMAÇÕES ADICIONAIS do Sistema:

"

8.1.1. prazo de validade da proposta de, no mínimo, 120 (cento e vinte) dias
consecutivos, contados a partir da data de que trata o subitem 2.2 deste EditaL

8. L1.1. caso o prazo de validade não esteja expressamente indicado na
proposta, considerar-se-á o prazo de 120 (cento e vinte) dias
consecutivos para efeito de julgamento da mesma.

8.1.1.2. a critério da licitante este prazo poderá ser estendido. No entanto.
a ocorrência desta hipótese não propiciará a esta, qualquer
vantagem sobre as demais licitantes.

A Proposta de Preços da licitante deverá ser elaborada rigorosamente de acordo com
as exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sob pena de desclassificação.

8.1.3. 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
básico iniciaL

12LALI-2

8.1.2. Sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais Anexas ao Contrato, a
Infraero poderá recompor o preço da concessão a cada 5 (cinco) anos a
contar do início da vigência do contrato para manter a justa remuneração
pelo uso da área concedida, mediante adequação do valor mensal às reais
condições de mercado.

8.2.

DSCN
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8.3. Os valores estimados para o objeto desta licitação, o percentual mInImo a ser
aplicado sobre o faturamento bruto mensal auferido e o Adicional de Preço Fixo,
correspondem a:

a) Preço Mínimo mensal para a concessão de uso da área, cujo valor não poderá ser
inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

b) Preço Global - R$ 9.150.000,00 (Nove milhões, cento e cinquenta mil reais),
para o período de 300 (trezentos) meses, incluindo o Adicional de Preço Fixo.

c) Percentual variável a ser aplicado sobre o faturamento bruto mensal auferido na
exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação
de cargas internacionais e nacionais a ser repassado à lnfraero na base de:

c.l) Se Modal Marítimo: 15% (quinze por cento), incluindo as atividades de
Aeroporto Industrial e demais serviços correlatos;

c.2) Se Modal Aéreo: 27% (vinte e sete por cento), incluindo as atividades de
Aeroporto Industrial e demais serviços correlatos, já computado o valor do
ATAERO, incorporado na tabela tarifária, a partir de 01101/2017;

c.3) Se Modal Terrestre: 20% (vinte por centro), incluindo Aeroporto Industrial
e demais serviços correlatos.

d) Adicional de Preço Fixo - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser
pago em parcela única, à vista, até o 10° dia útil a partir da assinatura do
contrato;

d.l) O Adicional de Preço Fixo é inalterável.

8.3.1. Mensalmente, prevalecerá como valor a ser pago pela CONCESSIONÁRIA
à Infraero o maior dos valores definidos nas condições expressas nas alíneas
"a" e "c" do subitem 8.3 deste Edital.

8.4. Será contratada a licitante que, após a fase de lances e/ou negociação com o
Presidente da Comissão, apresentar a MAIOR OFERTA para o objeto da licitação
em questão, desde que cumpridos os requisitos de habilitação.

1
! 8.5. A Proposta de Preços MENSAL deverá conter oferta firme e precisa, sem

alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais
de um resultado.

8.6. Poderá ser admitida a subconcessão do uso da área objeto desta licitação, nas
condições estabelecidas no Contrato, Anexo IV deste Edital.

13
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9. DA ABERTURA, DOS LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS

9.1. No dia e horário definidos neste Edital e no Sistema, o Presidente da Comissão abrirá
a sessão pública na lNTERNET com a utilização de sua chave e senha de acesso e
procederá a abertura e verificação da PROPOSTA quanto às especificações e demais
exigências deste Edital e seus Anexos.

.~,

9.2. Observado o estabelecido no subitem precedente e nos subi tens 18.5 a 18.8 deste
Edital, será desclassificada, motivadamente, a proposta que não esteja em
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital ou apresentar preços
manifestamente inexequíveis.

9.3.

9.4.

A desclassificação da PROPOSTA será sempre fundamentada
sistema, com acompanhamento em tempo real pelas licitantes.

O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas
sendo que somente estas participarão da fase de lances.

e registrada no

pela comissã'
"

9.5. a PROPOSTA de maior vantajosidade será a de MAIOR valor ofertado para a
concessão do objeto da licitação.

9.5.1. nas situações onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Preços
com valores idênticos, e estes não sofram alteração após a etapa de lances,
será adotado como critério de desempate o previsto no subi tem 9.11 deste
Edital.

9.6. A Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal
da Infraero ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua
decisão.

9.7.

9.8.

Classificadas as propostas, o presidente da Comissão dará início à fase competitiv<A
quando então, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio d~
sistema eletrônico.

Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados
ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado a participante
será imediatamente informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e
valor.

~i!ó

9.9. Só serão aceitos lances cujos valores forem superiores ao último lance que tenha sido
ofertado pela licitante e registrado no sistema.

9.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
20 (vinte) segundos, quando este não for o melhor da sala, e o intervalo entre lances
não poderá ser inferior a 3 (três) segundos.

9.10.1. Os lances enviados em desacordo com o subilem 9.10 serão descartados
automaticamente pelo sistema.

li?CN I_L
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9.11. Não serão aceitos 2 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que

for recebido e registrado primeiro.

'i'.
,~."

9.12. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo
real, do valor do maior lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances
às demais participantes.

9.13. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Presidente da
Comissão. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos
lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos,
aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção
de lances.

9.14. Caso as propostas apresentadas por microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) inferiores à proposta detentora
do melhor lance, será assegurada preferência de contratação, respeitado o seguinte:

9.14.1. Encerrado o tempo randômico, o sistema identificará automaticamente a
existência de situação de empate ficto das propostas de preços, informando
o nome da microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

9.14.2. O presidente da Comissão convocará a microempresa, empresa de pequeno
porte ou cooperativa que se encontra em situação de empate para
apresentar novo lance, superior ao maior lance registrado para o item, no
prazo máximo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

9.14.2.1. Durante o período, apenas a microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa convocada poderá registrar o
novo lance.

9.14.3. Não havendo manifestação da microempresa, empresa de pequeno porte
ou cooperativa convocada nos termos do subitem precedente, o sistema
verificará se há outra licitante em situação de empate, realizando a
convocação de forma automática.

9.14.4. No caso em que a disputa já tiver sido encerrada, porém tendo a empresa
arrematante sido desclassificada por não atender aos requisitos previstos
no edital, e uma outra microempresa ou empresa de pequeno porte ainda se
encontre em situação de empate, o Presidente da Comissão deverá
convocá. la, manualmente, via chat de mensagens, para oferta de novo
lance nos termos do subitem 9.14.2.

9.14.5. Não havendo mais nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou
cooperativa em situação de empate, o sistema emitirá mensagem, cabendo
ao Presidente da Comissão dar encerramento à disputa do item.

9.14.6. O critério de desempate disposto neste item somente se aplicará quando a
melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa.

15 []r 1__ L_A_L_l'_2_

I



LALI Pág. N°

3S

CONCESSÃO DE USO DE ÁREA. COM INVESTIMENTO. PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMI,NTAÇÃO DE CARGAS
INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÃNDIA - TEN. CEL.
AVIADOR CÉSAR BOMBONATO.

,.

9.14.7. Todos esses procedimentos acontecerão na sala de disputa, estando essas
informações disponíveis para os demais participantes da licitação. bem
como para toda a sociedade.

9.15. Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou dos procedimentos
constantes do subitem precedente, se for o caso, o Presidente da Comissão poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta à licitante que tenha apresentado
lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de
julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste
Edital e seus Anexos.

9.16. Caso declarada vencedora da etapa de lance, a licitante deverá, juntamente com a sua
documentação, comprovar o seu enquadramento na categoria de microempresa ou
empresa de pequeno porte, por meio do contrato ou estatuto social, devidamente
registrado na Junta Comercial, ou outro(s) documento(s) expedido(s) por ÓrgãO,
oficiaL

9.17. No caso de desconexão do Presidente da Comissão no decorrer da etapa de lances, se
o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

,.
9.18. Quando a desconexão do Presidente da Comissão persistir por tempo superior a dez

minutos, a sessão da licitação, na forma eletrônica, será suspensa e reiniciada
somente após comunicação às licitantes, no endereço eletrônico
http://licitacao.infraero.gov.br/portal licitacao e http://www.licitacoes-e.com.br .

9.18.1. O Presidente da Comissão irá analisar e decidir, acerca da possibilidade de
suspender a licitação, caso verifique transtornos ou impedimentos ao bom
andamento da etapa competitiva do certame.

9.19. No julgamento das propostas, a Comissão de Licitação considerará vencedora a
licitante que oferecer a Maior Oferta por Concessão de Uso de Área, definindo-s.
como tal, o maior valor ofertado em relação ao Preço Mínimo Mensal, component~
do Preço Específico Mensal, estipulado no subitem 8.3, alínea "a" deste Edital,
respeitando a importância mínima estabelecida no EditaL

DSCN LALI-2
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9.20.

9.21.

A autoridade competente homologará e adjudicará o objeto licitado à primeira
classificada, se outra não for sua decisão.

9.20.1. a Comissão de Licitação comunicará formalmente este ato às .licitantes.

Não será aceita a Proposta de Preços que apresentar valor mensal (após a fase de
lances) inferior ao mínimo estabelecido neste Edital ou com valor manifestamente
inexequível, assim considerado aquele que, em comparação aos preços de mercado,
não venha a ter demonstrada sua viabilidade ou não comprove, através de
documentação, que o preço proposto é aplicável à execução do objeto licitado,
durante o prazo de vigência contratuaL

16
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a) para OS efeitos do disposto no subitem 9.24, poderão ser consideradas
manifestamente inexequíveis as propostas cujos valores ultrapassem a média
aritmética dos valores das propostas classificadas no certame e da estimativa da
Infraero acrescido de 50% (cinquenta por cento), calculado pela seguinte
fórmula:

Fcxeq. = (RI + R2 + Rn .. + DPruPOS!o)x 1,5
n+l

Onde:

Fexeq = Valor limite que será exigida a declaração
PI = Preço do Licitante]
P2 = Preço do Licitante 2
Pn = Preços dos Licitantes que apresentarem propostas válidas
Pprupo<!os= Preço estimado pela Infracro pela concessão
n = número de Licitantes que apresentaram propostas válidas,

b) das licitantes que podem ter suas propostas consideradas manifestamente
inexequíveis, na forma da alínea "a" deste subi tem, para classificação das
propostas, será exigida a declaração constante do Anexo 111,

9,22. Sendo aceitável a oferta de maior preço, será verificado o atendimento das condições
habilitatórias pela licitante que a tiver formulado.

10. DA NEGOCIAÇÃO

10.1. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na
etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da
desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, e definido o resultado
do julgamento, a Infraero deverá negociar condições mais vantajosas com o primeiro
colocado,

10,2, A negociação será feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente
estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação,
permanecer acima do orçamento estimado,

",
10,3, A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas

demais licitantes,

L

10.4, Se depois de adotada a providência referida no subitem 10.2 não for obtido valor
igualou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação,

17 DfN 1__ LA_L_I_-2_



LALI

p
,

Pág.W CONCESSÃO DE USO DE ÁREA. COM INVESTrMENTO. PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
INTERNACIONAIS EiOU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÃNDIA - TEN. CEL.
AVIADOR CÉSAR BOMBONATO.

11. DA APRESENTAÇÃO E DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE .~
HABILlT AÇÃO

11.1. Para habilitar-se no certame, a licitante vcncedora na fase de lances deverá satisfazer
os requisitos constantes no subi tem 11.2 e, ainda, apresentar os seguintes
documentos:

a) Carta de apresentação da Proposta de Preços ajustada ao valor final arrematado
na fase de lances, obrigatoriamente assinada pelo representante legal da licitante,
com as seguintes informações (modelo - Anexo I):

a.1) Preço mensal.

a.2) Preço global.

a.3) Percentual a ser aplicado
exploração comercial.

sobre o faturamento bruto mensal auferido nl
a.4) Adicional de Preço Fixo - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser

pago em parcela única, à vista, até o 10° dia útil a partir da assinatura do
contrato;

a.5) Prazo de validade da proposta.

b) Declaração do valor do investimento total previsto (VI) para o desenvolvimento
dos projetos e construção do empreendimento.

c) Indicação does) Representante(s) Legal(is) da Empresa para assinatura do
Contrato.

NOTAS; 1 - Mensalmente, prevalecerá como valor a ser pago pel.
Concessionário à lnfraero o maior dos valores definidos nas condições
expressas nas alíneas anteriores.
2 - Sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais Anexas ao
Contrato, a lnfraero poderá recompor o preço da concessão a cada 5
(cinco) anos a contar do início da vigência do contrato, para manter a
justa remuneração pelo uso da área concedida, mediante adequação do
valor mensal às reais condições de mercado.
3 - 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 adicional de preço fixo.
4 - Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, por motivo de
interesse público, sem que haja culpa do concessionário, a concedente
restituirá o valor recebido a título de preço básico inicial
proporcionalmente ao tempo remanescente de vigência do pacto
firmado.

~
i

I
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d) Plano de Negócios para o empreendimento contendo, no que couber, as
informações sobre o Conceito do Negócio, Mercado e Competidores, Equipe de
Gestão, Marketing e Vendas, Produtos e Serviços, Estrutura e Operação,
Estratégia de Crescimento e Estudo de Viabilidade Econômico Financeira que
comprove a viabilidade do negócio, baseado na Proposta Comercial ofertada e
dentro do prazo estabelecido no subitem 12.1 deste Edital, contendo, no mínimo,
as seguintes informações:

d.l) Fluxo de Caixa do Empreendimento - Fluxo de Caixa Projetado pelo
período contratual indicado no Edital, qual seja, 25 (vinte e cinco) anos.
O Fluxo de Caixa deverá ser projetado em anos.

d.2) Projeção de Receitas Operacionais - projetar as receitas totais do
empreendimento, segregando-as por natureza, conforme a atividade
comercial do cmpreendimento em questão (ex.: receita proveniente da
exploração da atividade de centro hoteleiro, receita proveniente da
exploração da atividade de centro de eventos, receita proveniente da
exploração da atividade de estacionamento do empreendimento, etc.).

d.3) Tributos incidentes sobre as Receitas - com base na natureza das
receitas operacionais e nos tributos que incidem sobre cstas, projetar os
Impostos (ICMS, ISS etc.). Discriminar os impostos incidentes e suas
respectivas alíquotas. Na eventualidade de algum fato específico,
inerente à empresa licitante e sua atuação (diferencial de alíquota,
créditos anteriores etc.), e que tenha reflexo no valor projetado a ser
recolhido, justificar com base em documentos oficiais (Decretos,
Portarias, Medidas Provisórias, Decisões Judiciais etc.) o diferencial de
alíquota a ser aplicada.

dA) Projeção de Despesas Operacionais - projetar as despesas totais do
empreendimento, segregando-as por natureza, conforme a atividade
comercial do empreendimento em questão (ex.: receita proveniente da
exploração da atividade de centro hoteleiro, receita proveniente da
exploração da atividade de centro de eventos, receita proveniente da
exploração da atividade de estacionamento do empreendimento, etc.).

d.S) Ônus da Concessão - considerar no fluxo de caixa do empreendimento a
despesa eom ônus de concessão, detalhando-a em preço mínimo ou valor
variável adicional (percentual aplicado sobre o faturamento bruto),
conforme indicado no Edital.

d.6) Depreciação - considerar no fluxo de caixa do empreendimento o
cálculo da depreciação do investimento, o qual deverá ocorrer
uniformemente, ao longo do prazo contratual indicado.

d.7) Imposto de Renda sobre o Lucro - 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)
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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.

d.S)

d.9)

Custo e Estrutura de Capital - informar qual o custo de capital
utilizado para descontar o Fluxo de Caixa do Empreendimento,
considerando a estrutura de capital (Capital 100% Próprio, Capital 100%
de Terceiros ou Capital Próprio e de Terceiros) que será utilizada para
viabilizar a implantação do empreendimento. Caso seja utilizada uma
estrutura de capital misto, ou seja, capital próprio e de terce.iros
(Financiamento), detalhar o cálculo do custo de capital médio ponderado
(WACC) e demais despesas financeiras, de acordo com as práticas
contábeis e financeiras usuais, demonstrando os juros, amortizações, 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 - Informar o
valor total do investimento e respectivo cronograma financeiro de
desembolso. O valor do investimento deverá estar segregado em seus
componentes (Ex.: fundações, edificações,. serviços e obras de
engenharia, máquinas, equipamentos, sistemas elétricos e eletrônicos,
móveis, utensílios etc.).

.j

d.IO) Indicadores Econômicos do Empreendimento - Com base nos
resultados apurados no Fluxo de Caixa do Empreendimento, calcular e
informar os indicadores financeiros abaixo:

d.lO.l) Taxa Interna de Retomo (TIR).

d.10.2) Valor Presente Líquido (VPL).

d.IO.3) Payback Econômico (PBE).

NOTAS:

•
I. O estudo deverá ser apresentado por todos os Licitantes, e somenIe

serão admitidos aqueles cujo Valor Presente Líquido (VPL) seja
positivo. .~

2. As projeções de receitas e despesas operaclOnms deverão ser
informadas juntamente com memorial descritivo, o qual informe
objetivamente as premissas e variáveis (mercadologias, comerciais,
econômicas, conjunturais etc.) que justificam e balizam as mesmas.

3. As planilhas que compõem o estudo deverão ser apresentadas em mídia,
formato Excel, para validação.

tifO" I_LAL---,I'2
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e) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo
Anexo VI.

f) Carta de apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, assinada
obrigatoriamente pelo representante legal da licitante, com as seguintes
informações (Modelo - Anexo 11):

fI) Relação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

f2) Declaração de inexistência de fato impeditivo de participação.

f3) Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e de menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos
do inciso XXXIII do ar!. 7° da Constituição Federal.

f4) declaração da licitante de que seus diretores, responsáveis legais ou
técnicos, membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou
administrativo. ou sócios, não são empregados ou ocupantes de cargo
comissionado da Infraero, e de que a licitante não está incursa em
nenhum dos impedimentos elencados no subitem 4.2 do Edital.

g) Comprovação do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, por meio do contrato ou estatuto social, devidamente registrado na Junta
Comercial, ou outro(s) documento(s) expedido(s) por órgão oficial, se for o caso.

h) Atestado de visita passado pela Infraero do Aeroporto de Uberlândia, em nome
.da licitante, de que, por intermédio de seu preposto, visitou os locais objeto da
concessão, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir
direta ou indiretamente no negócio, até o primeiro dia útil imediatamente
anterior à data de que trata o subi tem 2.2 deste Edital.

h.l) Para visita ao local da concessão de uso de área, a licitante deverá
contatar o Sr. Alexsander Leonardo Xavier, na Gerência de Negócios em
Logística de Carga do Aeroporto de Uberlândia, das 8h àsl2h e das 13h
às J 7h, de 2' a 6' feira, através do telefone (34) 3233-5428. A visita
deverá ser agendada até o primeiro dia útil imediatamente anterior à data
da abertura da licitação. Sendo obrigatório a apresentação do atestado de
visita por parte da licitante;

i) Comprovação que exerce atividade pertinente ao objeto da presente licitação.
Essa exigência deverá ser atendida através da apresentação do Contrato Social
ou Estatuto Social da licitante. Tanto o Contrato Social e os demais
documentos deverão, obrigatoriamente, apresentar data de expedição
anterior a publicação do presente Processo Licitatório no diário Oficial da
União (DOU). limitando-se à comprovação da experiência relativa à
exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e/ou
movimentação e transporte de cargas;
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i.l) caso a empresa licitante já possua contrato com a Infraero para a mesma
atividade do objeto da presente licitação, sem prejuízo às demais
cláusulas do Edital, o mesmo poderá ser apresentado para atendimento à
alínea "i" do subitem 11.1.

j) Comprovação que exerce atividade pertinente ao objeto da presente licitação.
Essa exigência dever ser atendida, por meio da apresentação, conforme o caso.
does) documento(s) a seguir:

j.l) Atestado(s) de capacidade técnica, que comprove(m) ter a licitante
executado, a contento, para órgãos ou entidades da Administração
Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito
Federal, ou ainda, para empresa privada, a movimentação de no mínimo
1.800 toneladas de carga ao ano, em caso de recinto alfandegado de
terceiros. Tal qualificação técnica poderá ser realizada através de
comprovação da capacidade técnica de seus sócios/acionistas, pOdendl
ser pessoa física e/ou jurídica, mediante apresentação do compelent
atestado ..

Notai: Deverá(ão) constar, preferencialmente, does) atestado(s) de
capacidade técnica em destaque, os seguintes dados: data de início
e término da operação; local(is) da operação; nome da
CONTRATANTE e da CONTRATADA; especificação da
operação; local e data de expedição e declaração da(s) emitente(s)
do atestado(s) de que a operação foi executada a contento.

Nota2: Para fins de comprovação da capacidade técnica através de
sócios/acionistas, deverá(ão) constar, preferencialmente, da(s)
declaração(ões) em destaque, os seguintes dados: nome da
empresa gestora do recinto alfandegado, endereço, CNPJ, nome
do sócio/acionista (no caso das declarações através de seus
sócios/acionistas) e a declaração de capacitação, constando o
volume movimentado e período. Deverá ainda a licitante, alé.
da apresentação do atestado de capacidade técnica emitido,
anexar cópia da Ata de Eleição, ou, em caso de Contrato Social.
neste deverá constar a cláusula com poderes de
gestão/administração do recinto que o qualificou.

Nota3: Os dados estão sujeitos à comprovação através de diligência, a
critério exclusivo da Infraero.

j.2) Declaração(ões), devidamente assinada(s) pelo representante legal, que
comprove(m) que a licitante movimentou no mínimo 1.800 toneladas de
carga ao ano, em caso de recinto alfandegado próprio.

NotaI: Na(s) declaração(ões) deve(m) constar o(s) endereço(s)
completo e data de início da operação does) local(is) onde I).
está(ão) estabelecido(s). ••
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Nota2: Os dados estão sujeitos à comprovação através de diligência, a
critério exclusivo da Infraero.

k) Declaração da Licitante de que atenderá aos reqUIsItos da Resolução n° 116,
ANAC, de 20 de outubro de 2009, que dispõe sobre os serviços auxiliares ao
transporte aéreo;

I) Termo de Compromisso de constituição do Consórcio, conforme indicado na
alínea "b.7" do subitem 4.1 deste Edital, se for o caso;

1J .1.1. a comprovação da capacidade técnica estabelecida na alínea "j" do subitem
11.1 deste Edital poderá ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma
das consorciadas.

11.2. A comprovação do cumprimento pela licitante que tiver ofertado o maior preço das
exigências de que trata o inciso VI do ar!. 25 do Regulamento, poderá ser feita das
seguintes formas:

11.2.1. empresas inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF: a verificação dos níveis validados será feita
mediante consulta "on line", ao SICAF, da HABILITAÇÃO JURÍDICA,
REGULARIDADE FISCAL e QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA da licitante durante a audiência pública de abertura da
licitaçãol:

11.2.1. I. Qualificação econômico-financeira será comprovada através 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 patrimônio líquido
ou superior a R$ 915.000,00 (novecentos e quinze mil reais).

11.2.1.2. 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.

11.2.2. As empresas não inscritas no Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores - SICAF deverão fazer a comprovação mediante
apresentação dos seguintes documentos:

a) HABILlT AÇÃO JURÍDICA.

a.l) cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresário
individuaL

I Recomendamos à licitante o habito de consultar o próprio Cadastro no SICAF. para verificar a validade da documentação para fins de habilitação
nos proccdimeIHos licitat6rios. Tal recomendação tem a finalidade de evitar discussões desnecessárias por dcsfdia Oll inércia do próprio licitante na
manutcnç,lo de seu cadastro. nas audiências de abertura das licitações. ou na interposição de recursos meramente procrastinatórios.
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a.2) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vIgor,
dcvidamente registrado, em se tratando de sociedades
empresárias, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição e posse de seus administradores. (art. 983
do Código Civil)

a.3) inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas, no caso de sociedades simples, com indicação das
pessoas naturais incumbidas da administração da soc.iedade,
seus poderes e atribuições.

.'
';

QUALIFICAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA
,

b)

a.4) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou
autorização para funcionamento, expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.

I. LALI-2

b.1) certidão negativa de falência, de Recuperação Judicial ou
Extrajudicial, expedidas pelo Distribuidor Judicial da sede da
licitante, Justiça Comum.

b.2) balanço do último exercício social, que evidencie os 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 patrimônio líquido ou superior a RS
915.000,00 (novecentos e quinze mil reais).

b.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 po.
cento) do valor exigido para a licitante individual.

c) REGULARIDADE FISCAL

c.I) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
(CNPJ). ~

c.2) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional
compreendendo os seguintes documentos:

c.2.1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou
Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo.
expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), da sede da licitante.
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c.2.1.I) a certidão a que se refere a Iínea anterior
abrange inclusive os créditos tributários relativos
às contribuições sociais previstas nas alíneas "a"
a "d" do parágrafo único do art. Ii da Lei nO
8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições
instituídas a título de substituição, e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros,
inclusive inscritas em Dívida Ativa da União
(DAU).

Nota: A Certidão Conjunta. relativa aos Tributos
Federais e à Dívida Ativa da União, emitidas
pela RFB e PGFN, bem como a Certidão
referente à Contribuição Previdenciária (INSS),
emitida pela RFB, expedidas anteriormente à
vigência da Portaria Conjunta RFBIPGFN n°
1.751, de 2 de outubro de 2014, alterada Portaria
Conjunta RFB/PGFN n° 1.821, de 17 de outubro
de 2014, poderão ser apresentadas para satisfazer
a exigência da alínea "c.2", desde que estejam
dentro do prazo de validade nelas constantes,
conforme prevê a Portaria MF nO358, de 5 de
setembro 2014 (publicada no DOU de 9 de
setembro de 2014).

c.3) Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - CRF, da sede da licitante.

11.2.3. a validade das Certidões relativas à comprovação da Qualificação
Econômica-Financeira e da Regularidade Fiscal corresponderá ao prazo
fixado nos próprios documentos. Caso as mesmas não contenham
expressamente o prazo da validade, a Infraero convenc.iona o prazo como
sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a
hipótese da licitante comprovar que o documento tem prazo de validade
superior ao antes convencionado, mediante juntada de norma legal
pertinente.

11.2.4. caso alguma certidão seja POSITN A, a mesma somente será aceita, para
efeito de habilitação, se contiver expressamente declaração, passada pelo
emitente do documento, que a licitante tomou as medidas legais de praxe e
obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Código Tributário NacionaL

11.2.5. sendo ou não contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as
certidões, relacionadas na alínea "c" do subitem 11.2.2 deste EditaL

11.2.6. em quaisquer das situações estabelecidas nos subitens 11.1 e 11.2 deste
Edital, caso alguma certidão esteja com prazo vencido, o Presidente da
Comissão poderá fazer consulta por meio eletrônico (internet). para
comprovação da real situação.
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Ii .3. Empresa com enquadramento na categoria de microcmpresa, empresa de pequeno

porte ou cooperativa, a comprovação de regularidade fiscal será realizada,
observando os seguintes procedimentos:

a) caso não esteja inscrita no SICAF ou com cadastro/documentação vencida,
deverá apresentar toda documentação exigida no subitem 11.2.2 deste Edital,
após declarada vencedora na etapa de lances, mesmo que a documentação
apresente alguma restrição.

b) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá
no momento que a proponente for declarada vencedora do certame, para a
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa.

c) a não regularização da documentação no prazo previsto na alínea precedent.
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sançõeW
previstas neste Edital e no Regulamento, sendo facultado à Infraero convocar
as licitantes remanescentes, na ordem de classificação e obedecidos os critérios
de habilitação, para assinar o Termo de Contrato, ou revogar a licitação.

11.4. O Presidente da Comissão, após atendimento aos procedimentos constantes do item 9
deste edital, procederá o que se segue:

a) consulta "on tine", por meio do CNPJ, da Habilitacão Jurídica, Regularidade
Fiscal e Oualificacão Econômico-Financeira da licitante vencedora na fase de
lances, no SICAF, quantas vezes forem necessárias até o encerramento da
sessão, podendo inclusive, fazer a consulta a outras dependências da Infraero,
via fax, no caso do Sistema apresentar alguma falha, para as licitantes
enquadradas no subi tem 11.2.1 deste Edital.

b) solicitação à licitante vencedora na fase de lances, por meIO do sister~
eletrônico, do envIO dos documentos exigidos para habilitação listados •
subi tem 11.1, subitem 11.2.2, no caso de licitante não inscrito no SICAF, bem
como documento que comprove seu enquadramento na categoria de
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, se for o caso e, ainda,
o envio da declaração de "validação de exequibilidade de proposta", confomle
modelo no Anexo 11I, caso a proposta da vencedora tenha sido considerada
manifestamente inexequível, na forma do subitem 9.24, alínea "a".

c) consulta por meio eletrônico INTERNET da real situação da(s) certidão(ões), na
situação prevista no subitem 11.2.6 deste Edital.

26

requerer por meIO do sistema à(s) vencedora(s) da etapa de lances -
Arrematante(s),o encaminhamento via fax, ou via e-mail (digitalizado), da(s)
Planilha(s) de Preços, ajustada(s) ao(s) novo(s) valor(es) unitário e global final
ofertado(s) na fase de lances, juntamente com os documentos exigidos nos itens
8, 9 e 11 deste Edital, no prazo de até 4 (quatro) horas, com posterior
encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas destes documentos, no
prazo de 3 (três) dias úteis.
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11.4.1. OS documentos deverão ser protocolados no seguinte endereço: Protocolo
Geral da Infraero, Protocolo Geral da INFRAERO, localizado no SCS,
Quadra 4, Bloco "A", Lotes 106/136, Edifício Centro-Oeste, térreo, em
Brasília/DF.

11.5. No caso de ocorrer atraso na entrega dos documentos citados no subi tem precedente,
sem as justificativas aceitas pelo Presidente da Comissão, ou na hipótese de
apresentação destas em desacordo com as exigências previstas neste Edital e seus
Anexos, a licitante estará sujeita às penalidades contidas no item 19 deste EditaL

11.5.1. ocorrendo a hipótese prevista no subitem 11.5 deste Edital, o Presidente da
Comissão poderá convocar a segunda classificada e assim sucessivamente,
para assinar o contrato, desde que atendidas as condições habilitatórias e
realizada negociação.

11.6. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, ressalvado o disposto nos subitens
11.3,20.5,20.6,20.7,20.8 e 20.9 deste Edital, o Presidente da Comissão declarará a
licitante inabilitada.

12. DO PREÇO ESPECÍFICO E DO PAGAMENTO MENSAL

12.1. O preço mínimo mensal e as despesas de rateio previstas na Minuta do Contrato
deverão ser pagos através de documento de cobrança, até o I0° (décimo) dia do mês
subseq uente ao vencido.

12.1.1. quando houver valor adicional variável, se da aplicação do percentual
sobre o faturamento bruto mensal resultar valor superior ao do preço
mínimo, este valor excedente deverá, também, ser pago até o 10° dia do
mês subsequente ao vencido.

12.2. 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 período ou outro índice adotado pelo Governo Federal
que venha substituí-lo.

12.3. Na falta do lNPC - IBGE, Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, a Infraero adotará outro índice que venha a ser
regulamentado pelo Governo FederaL

12.4. No caso de sobrevir norma regulamentar alterando a periodicidade de reajuste do
preço mensal, o instrumento contratual se adaptará, de pronto, independentemente de
fOlmalização de Termo Aditivo, à nova sistemática baixada.

12.5. A Infraero fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de qualquer tributo
ou contribuição determinada por legislação específica, sendo que a Infraero se
reserva o direito de efetuá-la ou não nos casos em que for facultativo.
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12.6. O preço estipulado no Contrato será alterado sempre que ocorrer acréscImo ou
supressão dc área concedida, por conveniência da Administração, observados os
limites previstos na legislação pertinentes.
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12.7. O presente Edital e o contrato dele decorrente, se adequarão de pronto às condições
que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política
econômica brasileira, se delas divergentes.

13. DASBENFEITORIAS

13.1. A verificação da documentação técnica referente às adequações/construções
pretendidas está dividida em três etapas, descritas nos itens a seguir, e deverão ser
executadas pelo CONCESSIONÁRIO, às suas expensas e responsabilidadc,
obedecendo rigorosamente aos prazos estabelecidos e diretrizes que serão repassadas
pela Infraero na reunião de que trata o subitem 13.2.2.

13.1.1. No decorrer de todas as etapas de projetos, a documentação que não foi
entregue completa para a análise da Infraero será devolvida sem análise,
continuando a contar o prazo do Concessionário.

13.2. As demais condições a serem cumpridas pelo Concessionário / Infraero são as
seguintes:

.'~
i

13.2.1. De acordo com as características da área e as adequaçõeslconstruções
pretendidas, além das verificações no âmbito da Infraero, poderá haver a
necessidade de aprovação dos projetos por parte do Corpo de Bombeiros c
da Prefeitura, de licenciamento ambiental, autorização prévia da ANAC,
concessionárias de energia e saneamento básico, entre outras exigências. A . <.
responsabilidade dessas autorizações/aprovações e todas as despesas delas
decorrentes correrão por conta do Concessionário.

13.2.2. O Concessionário terá o prazo de até 5 (cinco) dias, contados a partir do
início de vigência do contrato, para agendamento e realização dc rcuniã.
com a Infraero (áreas de Engenharia, OperaçõeslManutenção e Comercial.
conjuntamente) para a retirada das condições específicas para elaboração
dos projetos, esclarecimentos gerais e consulta prévia.

13.2.3. O Concessionário terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir
do início da vigência do contrato, para a entrega da etapa I de projetos
(acompanhada das respectivas ARTslRRTs dos responsáveis técnicos),
que corrcsponde 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 conjunto de"4.
desenhos específicos para aprovação junto à ANAC e COMAER. ,

13.2.4. A Infraero terá o prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega
da etapa I, para a 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.

Gf I
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13.2.5. Caso a etapa I não atenda aos requisitos, cabe ao CONCESSIONÁRIO a
execução das adequações necessárias da mesma dentro do prazo de até 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento do Relatório de
Acompanhamento Técnico (RAT).

13.2.6. 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.

13.2.7. O CONCESSIONÁRIO terá o prazo de até 120 (cento e vinte) dias,
contados a partir da notificação de visto concedido da etapa 1, para a
entrega da etapa 2 (acompanhada das respectivas ARTs/RRTs dos
responsáveis técnicos pelos projetos e execução das obras), que
corresponde ao projeto executivo da disciplina de arquitetura e de todas as
demais disciplinas necessárias (hidráulica, elétrica/eletrônica, telemática,
estrutura, fundações, drenagem, etc), juntamente com o orçamento
detalhado (contendo a composição dos preços), e pareceres de
acesso/viabilidade técnica, licenças e documentos de aprovação dos
respectivos órgãos necessários.

13.2.8. A lnfraero terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, contados a partir da
entrega da etapa 2, para a 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 concedido.

13.2.9. Caso a etapa 2 não atenda aos requisitos, cabe ao CONCESSIONÁRIO a
execução das adequações necessárias da mesma dentro do prazo de até 20
(vinte) dias, a contar da data do recebimento do Relatório de
Acompanhamento Técnico (RAT).

13.2.10. A partir da data de recebimento da etapa 2 com as adequações solicitadas
no RAT, a Infraero terá um prazo de até 20 (vinte) dias para sua reanálise.

13.2.11. Verificados os projetos e o respectivo orçamento e estes atendendo aos
requisitos mínimos apresentados, em atendimento aos subitens anteriores
deste Edital, 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 Superintendência de Serviços de Engenharia e obedecendo
rigorosamente aos prazos e projetos vistados.

NOTA: Juntamente com os projetos, o CONCESSIONÁRIO deverá apresentar
as autorizações/alvarás citadas no item 13.2.1 e toda documentação referente a
todos os serviços/equipamentos previstos para a execução da obra. As
orientações sobre o modo de apresentação da documentação, inclusive
orçamento detalhado, serão repassadas pela Infraero na reunião que trata o
subi tem 13.2.2.
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13.2.12. O CONCESSIONÁRIO terá o prazo de até 10 (dez) dias, contados a partir
da notificação de visto concedido da etapa 2 de projetos, para apresentar
junto a Gerência Comercial do Aeroporto, lista contendo o nome e número
do registro geral de cada profissional que atuará nas obras e serviços,
visando, inclusive, a confecção e o fornecimento do crachá de autorização
para a permanência do profissional na área.

13.2.13. 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 visto concedido da etapa 2 de projetos.

13.2.14. Cabe ao CONCESSIONÁRIO finalizar a obra/serviços de adequação no
prazo de até 36 (trinta e seis) meses a contar da notificação de visto
concedido da etapa 2 de projetos.

13.2.14.1. Cabe ao CONCESSIONÁRIO comunicar, de imediato, •
conclusão da obra/serviços de adequação para a Infraero.

13.3. Após a conclusão das obras/serviços, o CONCESSIONÁRIO terá o prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da comunicação da conclusão da obra/serviços de adequação,
para a entrega da etapa 3 de projeto, que corresponde a apresentação dos projetos
"AS BUILT" de todas as disciplinas apresentadas na etapa 2 de projetos (e
respectivas ARTs/RRTs), licenças/aprovações e demonstrativos/comprovantes do
investimento realizado.

13.3.1. Deverá ser entregue copIa de todas as licenças e aprovações que
comprovem que o empreendimento está apto e autorizado pelos órgãos
fiscalizadores ao início da operação.

13.3.2. Entregar ainda, os demonstrativos/comprovantes do investimento
realizado, sendo que todos os documentos fiscais (materiais e serviços)
devem estar segregados por fases construtivas (fundações, estruturas, elc),:,a
conforme orçamento apresentado na etapa 2 de projeto. Além disso, devL"
haver planilha descriminando todos os documentos fiscais entregues,
destacando, minimamente, a identificação do documento, material/serviço,
valor, data, fase construtiva, somatória por fase e somatória total da
obra/serviços de adequação. Documentos fiscais não relacionados em
planilha serão desconsiderados. Caso os documentos não estejam
separados por fase conforme planilha, serão devolvidos sem análise da
Infraero, continuando a correr o prazo do CONCESSIONÁRIO.

13.3.3. A Infraero terá o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da entrega da etapa
3 de projeto, para a análise da documentação apresentada e emissão de
Relatório de Acompanhamento Técnico (RAT) e Termo de Vistoria Final.

13.3.3.1. O Termo de Vistoria Final é o documento que habilita o
CONCESSIONÁRIO a operar o empreendimento construído e
somente será concedido após verificação de todos os projetos
"AS BUILT", licenças e aprovações necessárias.

~CN !__ LA_L_I-_2_
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13.3.4. Caso a etapa 3 não atenda aos requisitos, cabe ao CONCESSIONÁRIO a
execução das adequações necessárias da mesma dentro do prazo de até 30
(trinta) dias, a contar da data do recebimento do Relatório de
Acompanhamento Técnico (RAT).

ATENÇÃO: Casos específicos poderão ter prazo diferente, devendo a
solicitação ser devidamente motivada e encaminhada para a análise do
Superintendente de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos ou
Superintendente de Negócios em Varejo Aeroportuário, conforme o caso.

13.3.5. A partir da data de recebimento da etapa 3 com as adequações solicitadas
no RAT, a Infraero terá um prazo de até 05 (cinco) dias para sua reanálise.

13.3.5.1. Quando o RAT de projeto atender a verificação de requisitos
mínimos (check-list), o RAT conterá a notificação de visto
concedido, encerrando assim a etapa de projetos e obras/serviços
de adequações da área.

13.3.6. As benfeitorias efetuadas na área passarão ao Patrimônio da União, tão
logo sejam concluídas, independentemente de qualquer indenização, com
exceção dos equipamentos móveis.

14. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO, DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO

14.1. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser
solicitados, preferencialmente, via e-mail.licitabr@infraero.gov.br. ou por
correspondência dirigida à Comissão, na Gerência de Licitações, localizada no Setor
Comercial Sul Quadra 4, Edifício Centro-Oeste em Brasília/DF. no horário
comercial, de 2a a 6a feira, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para
abertura da licitação. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a todos os
adquirentes do Edital e disponibilizados nos sites
http://licitacao.www.infraero.gov.br/portal licitacao e http://www.licitacoes-
e.com.br.

14.2. A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida à Autoridade que
assinou o Edital, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço
eletrônico indicado no subitem precedente, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data
fixada para abertura da licitação.

14.2.1 . apresentada a impugnação a mesma será respondida à interessada, em até 3
(três) dias úteis, dando-se ciência aos demais adquirentes do Edital, antes
da abertura das Propostas.

14.2.2. a impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela
pertinente, devendo, por conseguinte, encaminhar sua proposta por meio
do sistema eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da sessão.
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Divulgada a decisão da Comissão, em face do ato de julgamento (declaração do
vencedor), se dela discordar, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor
recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata, em face:

a) do ato que deferiu ou indeferiu o credenciamento e cadastramento nesta
licitação.

b) da declaração do vencedor.

14.3.1. encerrada a etapa de lances, as licitantes deverão consultar regularmente o
sistema para verificar se foi declarado o vencedor e se está abeI1a a opção
para interposição de recurso. A partir da liberação, as licitantes poderão,
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, manifestar a intenção de recorrer,
em campo próprio do sistema, sob pena de preclusão.

14.3.2. é assegurada às licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa cA
seus mteresses. .•

14.3.3. a licitante desclassificada antes da fase de disputa também poderá
manifestar a sua intenção de interpor recurso.

14.3.4. manifestada a intenção de rccorrer, a licitante terá o prazo de 05 (cinco)
dias úteis para apresentar as razões do recurso, ficando as demais
licitantes, se assim desejarem, apresentar contrarrazões em igual prazo,
contudo a partir do término da recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

14.3.5. caso haja alguma restrição na documentação de regularidade fiscal da i~
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, a contagem do
prazo recursal somente iniciar-se-á após decorrido o prazo de 05 (cinco)
dias úteis destinado a regularização da documentação, nos tem10S previstos
no parágrafo 1° do art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006, ou antes, d.
prazo mencionado desde que a microempresa, empresa de pequeno portc
ou cooperativa apresente as eventuais certidões negativas ou positivas com
efeito de negativa.

14.3.6. O recurso deve ser dirigido à autoridade superior, por intermédio da
autoridade que praticou o ato recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua
decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso
ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do seu
recebimento.

14.3.7. o recurso podcrá ser interposto via mensagem eletrônica, dentro do prazo
regulamentar, desde que a licitante apresente o respectivo original, no
Protocolo Geral da TnfTaero, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias corridos
da data do télmino do prazo recursal2.
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14.3.8. os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões deverão ser
enviados para o endereço eletrônico indicado no subitem 14.1.

14.4.

14.3.9. Na fase recursal serão analisados os recursos referentes ao julgamento das
propostas ou lances e à habilitação do vencedor.

Não será concedido prazo para recursos meramente protelatórios.

14.4.1. será considerado protelatório o recurso, quando não for manifestada a
intenção imediata de recorrer e/ou não for indicado o motivo.

14.5. Os recursos não terão efeito suspensivo.

14.5.1. havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente
da execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá,
de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso

14.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

14.7. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal
e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo para responder pela proponente.

14.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento 1icitatório.

14.9. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e
seus Anexos não serão conhecidos.

14.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, exc1uir-se-á o dia
de início e inc1uir-se-á o do vencimento.

14.10.1. os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expIram
exclusivamente em dia de expediente no âmbito da Infraero.

15. DO PRAZO CONTRATUAL

j-
15.1. Estudo de Viabilidade elaborado pela Infraero apontou prazo de amortização do

investimento em 152 (cento e cinquenta e dois) meses.

15.1.1. Caso o licitante apresente em seu Estudo um período de amortização
superior ao prazo indicado, respeitado o limite da vigência contratual, o
mesmo poderá ser considerado pela Administração sem que isso gere
qualquer expectativa de dilação do prazo de concessão.

15.2. O prazo de vigência contratual será de 300 (trezentos) meses, conforme vigência
constante da folha de rosto do contrato, e não poderá ser prorrogado, salvo nas
situações previstas no parágrafo 4°, incisos I a m, e parágrafo 5° do ar!. 14 do
Regulamento.

33



LALI Pág. N" COKCESSÃO DE USO DE ÁREA. COM INVESTIMENTO, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMEKTAÇÃO DE CARGAS
I1\'TERNACrONAIS E/OU ~ACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÂNDiA - TEN. CEL.
AVIADOR CÉSAR BOMBONATO.

15.3. o prazo para assinatura do contrato será de 5 (cinco) dias corridos, contados a partir
da data de recebimento, pela licitante adjudicatária, da convocação formal que será
feita pela Infraero, através de carta ou fac-símile.

15.3.1. o prazo fixado no subitem 15.3 do Edital poderá ser prorrogado, uma vez.
por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte. e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Infraero.

16. DOS PAGAMENTOS

16.1. Os pagamentos mensais, RESPEITADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES
CONTRATUAIS, serão efetuados nos termos e condições estabelecidos na minuta
do Contrato de Concessão de uso de área que representa o Anexo IV deste Edital.

DO REAJUSTE DE PREÇOS17.

17.1. e
Os valores contratuais serão reajustados a cada período de 12 (doze) meses, pela
variação do INPC/IBGE - Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística.

17.1.1. na falta do INPC - IBGE, Índice Nacional de Preços ao Consumidor do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a Infraero adotará outro
índice que venha a ser regulamentado pelo Governo Federal.

17.2. No caso de sobrevir norma regulamentar alterando a periodicidade de reajuste do
preço mensal, o contrato a ser firmado com a licitante vencedora se adaptará, dc
pronto, independentemente de formalização de Termo Aditivo, à nova sistemática
baixada.

17.3. O Edital e o contrato dele decorrente adequar-se-ão de pronto
vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no
econômica brasileira, se delas divergentes.

às condições que
tocante à pOlítiC.

18. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE AD.IUDlCATÁRIA

18.1. Além dos encargos de ordem legal e dos demais constantes em outras cláusulas c
documentos integrantes dcste Edital e seus Anexos, e sem alteração dos preços
estipulados, obriga-se, ainda, a LICITANTE ADJUDICATÁRIA a:

18.1.1. manter, durante a vigência do contrato, as mesmas condições que
propiciaram a sua habilitação no processo da contratação, apresentando,
sempre que solicitado pela Infraero, os documentos comprobatórios de
regularidade fiscal.

Rt.êN I LALI-2
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18.1.2. assinar o contrato - Modelo Anexo IV - em até 5 (cinco) dias corridos,
contados a partir da data de recebimento, pela licitante adjudicatária, da
convocação formal que será feita pela Infraero, por meio de ofício.
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18.1.3. providenciar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do
Termo de Contrato e antes da ocupação e/ou de qualquer atividade na área
concedida, Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 5%
(cinco por cento), do seu valor global (importância segurada), com prazo
de vigência não inferior ao prazo de vigência do contrato, numa das
seguintes modalidades:

a) Caução em dinheiro.

a.l) A Caução em dinheiro pode ser efetivada por pagamento de
boleto bancário ou depósito identificado em conta corrente
específica, a critério da Infraero. Conforme a opção definida
pela Infraero, o Contratado deverá proceder da forma
especificada abaixo:

a.!.I) Pagamento de Boleto Bancário: solicitar ao Gestor do
Contrato o Boleto Bancário para pagamento da Garantia
Caucionária.

a.I.2) Depósito em Conta Corrente: o crédito na conta corrente
da Infraero pode ser efetuado das formas descritas
abaixo, sendo que em qualquer caso o comprovante de
depósito deve ser encaminhado ao Gestor do Contrato:

a.1.2.1 )

a.I.2.2)

contratado correntista do Banco do Brasil:
Efetuar depósito ou transferência (identificados)
na conta corrente n° 420968-0 da agência 3307-
3 do Banco do Brasil, cujos parâmetros de
identificação são:

1°: CNPJ do contratado.
2°: n° da dependência, com 3 dígitos: 038.
3°: Código 96840B.

contratado não correntista do Banco do Brasil:
O crédito para a Infraero poderá ser efetuado
através de TED ou DOC para a conta corrente
420968-0 da agência 3307-3 do Banco do
Brasil, de titularidade da Infraero, CNPJ
00.352.294/0001-10.

b) Fiança Bancária - Anexo VII.

c) Seguro-garantia de acordo com as disposições emitidas pela
Superintendência de Seguros Privados-SUSEP, na Circular Susep n°
477, de 30 de setembro de 2013.
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18.1.3.1. As modalidades previstas nas alíneas "b" e "c" poderão ser
aceitas com vigência inferior à do contrato, por períodos anuais,
devendo o concessionário mantê-Ias vigente, renovando-as
periodicamente até o final da vigência contratual, sob pena de
rescisão do contrato.

18.1.3.2. na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes
informações:

a) número completo da licitação ou, quando se tralar de
aditamento, o número do contrato.

b) objeto a ser contratado, especificado neste Edital.
c) nome e número do CNPJ do SEGURADO (Infraero).
d) nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora).
c) nome e número do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da

apólice). •.
f) cobertura para todas as obrigações previstas no contra.

inclusive as obrigações pecuniárias mensais, anuais etc)

18.1.3.3. as apólices de seguro, em todas as suas modalidades, c/ou cartas
de fiança, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a
lnfraero como SEGURADA e especificar claramente o objeto
do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou
Termo Aditivo a que se vincula.

18.1.3.4. sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá o Índice '~.'.,'
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA pro rala I

lempore, atualizado a partir da data de recolhimento à lnfraero,
pela scguinte fórmula:

AF
onde:

= [ ( 1 + IPCAlI00) NilO - 1 Ix VP, •

t¥CN LALI-2

IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo.

AF = Atualização Financeira.
VP = Valor da parcela a ser paga.
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento

e a do efetivo pagamento.
18.1.3.5. respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus

Anexos, a garantia será liberada após a integral execução do !d
Contrato, desde que a CONCESSIONÁRIA tenha cumprido 1
todas as obrigações contratuais.

18.1.3.6. Apresentar o Termo de Compromisso relativo à Garantia
Caucionária (modelo Anexo XI).
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18,1.3,7. Apresentar, se for o caso, no prazo de la (dez) dias úteis após a
homologação do objeto deste certame, o contrato de Franquia ou
o Acordo Operacional definitivo, se for o caso, que deverá ter
validade igualou superior ao prazo contratual estabelecido no
subitem 15.1, antes da assinatura do Contrato.

18.1.3.8. Assinar o Termo de Compromisso (Anexo XI) - em até 5
(cinco) dias corridos, contados a partir da data do recebimento,
pela licitante adjudicatária, da convocação formal que será feita
pela INFRAERO, por meio de ofício.

18.2. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer
obrigações do Concessionário, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão
inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido.

18.3. As demais especificações e condições contratuais encontram-se especificadas na
MINUTA DE CONTRATO (Anexo IV) e no MANUAL DE UTILIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DE ÁREAS COMERCIAIS NOS AEROPORTOS (disponível
no endereço eletrônico http://www.infraero.gov.br/. ícone "Licitações", opção
"Normas e Regulamentos").

19. DAS PENALIDADES

19.1. Ficará impedida de licitar e contratar com a INFRAERO pelo prazo de até 2 (dois)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como das demais
cominações legais, o licitante que:

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documento falso.

b) fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato.
c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato.
e) não mantiver a proposta, salvo se em decolTência de fato superveniente,

devidamente justificado.

19.1.1. a aplicação da sanção de que trata o subitem 19.1 deste Edital implicará
ainda o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

19.2. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei 12.846/2013 à licitante que:

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente,
o caráter competitivo de procedimento licitatório público.

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento
licitatório público.

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de
vantagem de qualquer tipo.
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fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente.

criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de
licitação pública ou celebrar contrato administrativo.

É facultado à Infraero, quando a licitante adjudicatária não cumprir as condições
deste Edital e seus Anexos, não assinar o Contrato ou não aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas, convidar a segunda
classificada e assim sucessivamente, para assinar o Contrato nas mesmas condições
da primeira colocada, inclusive quanto ao preço, ou revogar a presente licitação. e
A licitante/Contratada, notificada da penalidade que poderá lhe ser aplicada. terá o
prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data da notificação, para apresentar defesa
prévia.

19.4.1. da decisão da Infraero sobre a aplicação da penalidade caberá recurso sem
efeito suspensivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de
ciência da decisão.

19.4.2. a autoridade competente, ouvido o Presidente da Comissão /Fiscalização.
dccidirá pela procedência ou não do recurso.

.~,

,
1

19.3.

19.4.

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modi ficações
ou prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem
autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos
instrumentos contratuais .

•
,
'.

19.5.

19.6.

Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens precedentes, o Presidente da
Comissão poderá desqualificar a licitante ou desclassificar a Proposta de Prcços, sem
que isto gere direitos indenizatórios ou de reembolso, caso tome conhecimento de
fato ou circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade
financeira, técnica, jurídica ou de produção da licitante.

o valor da devolução pertinente às multas aplicadas, face ao provimento de recurso,
será atualizado financeiramente, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, "pro rata tempore ", mediante aplicação da seguintc
fórmula.

AF = I (1 + IPCA/IOO) N/3D - 1 ) x VP

Sendo:

,.
"

li: ..

AF
IPCA
N

VP

LALI-2

= Atualização Financeira.
= Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA.
= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento.
= Valor da parcela a ser paga.
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19.7. As penalidades aplicadas à licitante serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e
no caso de impedimento de licitar, a licitante será descredenciada por igual período,
sem prejuízo das multas previstas neste Edital, e das demais cominações legais.

20. DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

20.1. Lavrar-se-á ata da sessão realizada que, após aprovada, será assinada pelo Presidente
da Comissão e sua Equipe de Apoio.

I::

J

~,
I

20.2.

20.3.

20.4.

20. I. I. Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitação,
serão disponibilizados na página eletrônica da Infraero, acessada pelo
endereço, http://www.infraero.gov.br. através do ícone "LICITAÇÕES",
link "Licitações Eletrônicas.

A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a
imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a
adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções
cabíveis.

20.2.1. A Infraero é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a
Corrupção, e adota como política interna o seguinte princípio: "Conduzir
nossos negócios com transparência e integridade, comprometida com a
manutenção de um ambiente empresarial ético, combatendo o conflito de
interesses, todas as formas de atos ilícitos e/ou corruptos e reprimindo
exemplarmente qualquer manifestação contrária aos princípios éticos
preconizados".

A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus
Anexos, inclusive sua Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e Qualificação
Econômico-Financeira junto ao SICAF, quando for o caso, pois a simples
apresentação da Proposta de Preços e da Documentação de Habilitação submete a
licitante à aceitação incondicional de seus termos, bem como representa o
conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de
desconhecimento de qualquer pormenor.

20.3.1. no caso de eventual divergência entre o Edital de licitação e seus anexos,
prevalecerão às disposições do primeiro.

A lnfraero reserva a si o direito de revogar a presente licitação por motivo de
conveniência e oportunidade ou anulá-Ia, no todo ou em parte, por vício ou
ilegalidade, bem como adiar "sine die" ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou
abertura da Proposta de Preços e da Documentação de Habilitação.
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20.5. É facultado ao Presidente da Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase da
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo, vedada à licitante a inclusão posterior de documento ou
informação que deveria constar originalmente da Proposta de Preços ou da
Documentação de Habilitação.

20.5.1. As licitantes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais
deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Presidente da Comissão ou à
autoridade superior, sob pena de desclassificação/inabilitação.

20.6. O Presidente da Comissão poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao
quadro de pessoal da Infraero ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a
ele, para orientar sua decisão.

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará nl
afastamento da licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e
exata compreensão da sua proposta.

20.8. As normas que disciplinam esta licitação serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não comprometam o interesse da
Administração, a finalidade e a segurança da contratação.

20.9. No julgamento da habilitação e da Proposta de Preços, o Presidente da Comissão poderá
sanar erros e falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.10. Quaisquer informações, com relação a este Edital e seus Anexos poderão ser obtidas
pelo telefone: (Oxx61) 3312-3550/3457 ou, ainda, pelo e-mail:
licitabr@infraero.gov.br, devendo as respostas serem acompanhadas pelos siles:
http://www.infraero.gov.br. através do ícone "LICITAÇÕES", link "Licitaçõe.
Eletrônicas" e http://www.licitacoes-e.com.br.

20.11. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da
Proposta de Preços, deverá a licitante, independente de comunicação formal da
Infraero, revalidar, por igual período, o documento, sob pena de ser declarada
desistente do feito licitatório.

20.12. A licitante que vier a ser contratada poderá aceitar, nas mesmas condições ,i'
contratuais, os acreSCImos ou supressões que se fizerem necessários, por
conveniência da lnfraero, respeitando-se os limites previstos em lei.

20.13. A Infraero não assume perante terceiros qualquer obrigação relacionada com o
Contrato resultante desta licitação.

Os casos não previstos neste Edital e seus anexos serão resolvidos pelo Presidente da
Comissão ou pela autoridade competente.

.:

20.14.

LALI-2 40

mailto:licitabr@infraero.gov.br,
http://www.infraero.gov.br.
http://www.licitacoes-e.com.br.


CONCESSÃO DE USO DE ÁREA, COM INVESTIMENTO. PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMEl'<,AÇÃO DE CARGAS
INTERNACIONAIS ElOU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÃNDlA - TEN. CEL
AVIADOR CÉSAR BOMBONATO.

LALI Pág. W
00

20.15. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou com o
Contrato a ele vinculado, a empresa licitante deverá se subordinar ao foro da Justiça
Federal, Seção Judiciária de Uberlândia, em Minas Gerais, com exclusão de qualquer
outro foro, por mais privilegiado que seja.

Brasília (DF), __ de _

ANDREIA E SILVA HEIDMANN
Coordenadora de Licitação de Concessão de Áreas Grupo A

de 2018.

, ~

MENSAGEM
RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QU[' FAÇAM o CADASTRAMENTO DE SUAS I:MPRJ.:SAS NO snt: DE LICITAÇÕES
DA lnfraero. NO ENDEREÇO ABAIXO. PARA RECEBEREM INJ."ORMAÇÕES E ACOMPANHAREM o DESI<:NVOLVIMENTO

DESTA LlCIT AÇÃO htlp:/llicitacao.infraero.gov.br/portal licitacao
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ANEXO I-(MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENT ACÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
À
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
Local e data

Prezados Senhores,
Ref.: LICITAÇÃO N.o 016/LALI-21SBULl2018

Após exame cuidadoso das cláusulas, itens, subi tens e alíneas do
Edital e seus Anexos, declaramos estar de pleno acordo com todas as condições nele estabelecidas.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de __
( ) dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

De acordo com o estabelecido no Edital da licitação em referência,
apresentamos nossa proposta:

- O percentual sobre o faturamento bruto mensal auferido na exploração comercial e operação di
atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e nacionais a ser repassado à d
Infracro, conforme alínea "a.2" do subitem 8.3, será de: .~
• Se modal marítimo: % (__ por ccnto) incluindo as atividades de Aeroporto Industrial e

demais serviços correlatos;
• Se modal aéreo: % ( por cento), incluindo as atividades de Aeroporto Industrial e

demais serviços correlatos, já computado o valor do ATAERO, incorporado na tabela tarifária,
a partir de 01/01/2017;

• Se modal rodoviário: % ( p,or cento), incluindo Aeroporto Industrial e dcmais
serviços correlatos.

- Preço Mínimo Mensal: R$ ( );
- Adicional de Preço Fixo de R$ ( );
-Valor do Investimento: R$ (, ), conforme estudo de
viabilidade anexo desta proposta comercial,
- Valor Global de R$ (, ).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, no.
comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, .~
indicando para esse fim o Sr. , Carteira de Identidade n°. _
expedida em _/_/ __ , Órgão Expedidor , CPF n° , E-mail _
fone , fax , como representante legal desta Empresa.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as
condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE / CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

[ir I_L_ALl-_2
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ANEXO 11 - (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
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CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

À
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -INFRAERO
Local e data

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. OI6/LALI"2/SBUL/2018
Prezados Senhores,

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente
para submeter à apreciação de V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a
licitação referenciada:

(DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Declaramos sob as penalidades cabíveis, a inexistência de fato
impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no presente Edital e
seus Anexos.

Declaramos sob pena da lei, em especial do art. 24 do Regulamento
c/c o item 17 do Edital de Licitação, que nossos diretores. responsáveis legais ou técnicos. membros
do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou administrativo. ou sócios, não são empregados ou
ocupantes de cargo comissionado da Infraero, bem como nossa Empresa não está incursa em
nenhum dos impedimentos elencados no subi tem 4.2 do Edital da Licitação em epígrafe.

Declaramos ainda, que não possuímos em nosso quadro de pessoal
empregados menores de 18 (dezoito) anos, em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de menores
de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14
(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do ar!. 7° da Constituição Federal (Lei n° 9.854/99).

Na oportunidade, credenciamos junto à Infraero oCa)
Sr(a). , Carteira de Identidade n° , Órgão Expedidor _
CPF n° , endereço E-mail , fone L-)
_____ , fax n° (_) , para interpor recursos quando cabíveis, transigir, desistir,
assinar atas e documentos e, enfim, praticar os demais atos no processo Iicitatório.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as
condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

FIRMA LICITANTE I CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO III (MODELO)
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE VALIDAÇÃO DE EXEQUIBILIDADE DE PROPOSTA

Razão Social da licitante
Endereço da licitante

Ref,: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 0]6/LALI-2/SBUL/2018

Objeto: ,
Visando atender diligência da Comissão de Licitação, no que diz

respeito à ratificação do valor proposto por esta empresa na Licitação Eletrônica n°
_1__1_/_, ratificamos como válidas todas informações constantes da nossa Proposta de
Preços de nO , em especial o custo mensal ora ofertado pela concessão de uso de área
em questão, estando ciente, inclusive, de que nossa proposta ultrapassou a média aritmética dos
valores das propostas classificadas no certame e da estimativa da Infraero, acrescido de 50%
(cinquenta por cento), conforme alínea "b" do subi tem 9.2] do Edital, e que o descumprimento de
qualquer cláusula contratual disposta nesta licitação e nos seus anexos acarretará, ao vencedor da
licitação, as cominações previstas na legislação vigente,

Caso o objeto licitado seja adjudicado à nossa empresa, concordamos
que, por tratar-se de apresentação de Proposta de Preços para concessão de área, onde os critérios
utilizados para definição do preço mensal são de nossa inteira responsabilidade, não caberá, durant.e
a vigência do prazo contratual, pleito de reequilíbrio econômico-financeiro à contratação, caso
comportamento da economia não permita a realização das receitas ora projetadas.

Local e Data

NOME COMPLETO DO REPRESENTANTE LEGAL
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE

LALT-2 44
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ANEXO IV
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CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA COM INVESTIMENTO
(MODELO)
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•INfRAERO

CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA
COM INVESTIMENTO

- CONTRATO COMERCIAL -

LALl

CONCEDENTE OEPENO!ôNCIA

EMPRESA BRASilEIRA DE INFRA.ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA. INFRAERO
ENDEREÇO CNPJlMF N."

REPRESENTANTES CARGO

CONCESSIONÁRIO CNPJhAF N,"

ENDEREÇO DE COBRANÇNCOMERCIAL ENDEREÇO E.MAIL

CIMOE

I
ESTADO cee I TELEFONE(DDOI

REPRESENTANTE(SllEGAl(IS}

CARGOIFUNÇÃO 1'° I ORGAO EXPEDIDOR IC"
1'- OBJETO E ANAUOAOE

In- NATUREZA
ATP: I ANE: [ AElEX:

1"1 ..UTlUZACÃO

IV - PREÇO ESPECiFICO

ADICIONAL DE PREÇO FIXO

MENSAL
PREÇO FIXQ:

PREÇO MINIMO:

VARIÁVEL ADICIONAL'

GL08AL

V.PRAZO
•. "-_ ..

NÚMERO DE MESES (OU DIAS) IN!CIO TIÕRMINO,'0;<

DO CONTRATO

DA AMORTIZAÇÃO

DA EXECUÇÃO DE OBRAS E/OU SERViÇOSIV'-'NVESTIMENTO
VALOR DO INVESTt.lENTO

IVII - FUNDAMENTO LEGAL DA CONTRATAcÃO

VIII- ANEXOS

O. DOC. DE LICITAÇÃO

O .. DESCRiÇÃO DAS BENFEITORIAS

IX. LOCAUDATAIASS1NATURAS

CONCEDENTE

CONCEOENTE

TESTEMJNHA
NOME:
C IDENT.:

O .. CROQUIS INDICATIVOS DA ÁREA

0- CONDIÇOES ESPECIAIS

•••

TeSTeMUNHA
NOMe:
C. IDENT.:

o .CONDIÇCES GERAIS

D. MANUAL

CONCESSIONARIO

CONCESSIONÁRIO
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I - DAS CONDIÇÕES GERAIS

••-i

I. A área objeto da presente eoncessão de uso é de propriedade da União se encontra sob a
jurisdição e posse da CONCEDENTE, conforme Portaria expedida pelo Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil.

1.1. Este Contrato é regido pela seguinte legislação: Decreto-Lei nO9.760, de 5 de
setembro de 1946; Lei nO5.332, de 11 de outubro de 1967; Lei nO6.009, de 26 de
dezembro de 1973; Lei nO7.565, de 19 de dezembro de 1986; Lei nO9.636, de 15 de
maio de 1998; Lei nO11.182, de 27 de setembro de 2005; Lei nO13.303, de 30 de
junho de 2016; Decreto nO6.204, de 5 de setembro de 2007; Decreto n° 8.945, de
27 de dezembro de 2016; bem como pelo Regulamento Interno de Lieitações e
Contratos da Infraero - RILCI, de 31 de janeiro de 2017; pela legislação inerente à
utilização dos bens imóveis da União; e por normas da Agência Nacional de Aviação
Civil - ANAC e da Administração Aeroportuária.

1.2. lnaplicam-se a este Contrato as disposições da Lei nO8.245, de 18 de outubro de
1991 e suas alterações, referentes às locações comerciais.

-,
••

2. O prazo contratual:

2.1. Ficará suspenso:

2.1.1. Por fato da Administração, houver necessidade de remanejamento do
CONCESSIONÁRIO da área ocupada, voltando a fluir a partir da
ocupação do novo local, devendo a mudança das instalações ser feita às
expensas do CONCESSIONÁRIO.

2.1.2. Por fatos imputados a órgãos da Administração Pública, devidamente
comprovados no processo e a critério da CONCEDENTE, por ocasião das
obtenções de licenças ou autorizações.

3. O presente Contrato não poderá ser prorrogado, salvo as disposições constantes no
parágrafo 6°, incisos I a IV, e parágrafo 7° do ar!. 49 do Regulamento Interno de Licitações
e Contratos da Infraero - RILCI, devendo ser justificado por escrito e previamente
autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato.

-,
••

4.

3.1. Este Contrato não poderá ser aditado ou sofrer qualqucr alteração caso o
CONCESSIONÁRIO encontre-se em débito de qualquer natureza e em qualquer
dependência aeroportuária com a CONCEDENTE.

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;

1
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5.

6.

4. J. Correrão, também, por conta do CONCESSIONÁRIO as despesas relativas:

4.1.1. Ao Licenciamento Ambiental das suas atividades, incluindo o ônus da
elaboração de Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios -
ElA/RIMA, ou quaisquer outros documentos exigidos pelos órgãos
ambientais;

4.1.2. À compatibilização e à adequação de suas instalaçôes às exigências dos
órgãos ambientais e da CONCEDENTE.

O CONCESSIONÁRIO não tem exclusividade na exploração da atividade objeto deste
Contrato, no Aeroporto.

Compete exclusivamente à CONCEDENTE a exploração de qualquer atividade publicitária
na área;

6.1. 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 CONCEDENTE.

, " ,, ,

7. Para efeito de fiscalização do cumprimento deste Contrato, a CONCEDENTE terá livre
acesso à área e aos demais elementos que julgar necessários;

7.1. Caso o objeto deste Contrato seja o manuseio e fornecimento de alimentos, a
CONCEDENTE poderá solicitar, periodicamente, que as autoridades federais,
estaduais e municipais, ligadas aos órgãos de saúde pública, efetuem fiscalização na
área, instalações e equipamentos utilizados, independentemente das inspeções de
rotina realizadas por aqueles órgãos;

7.2. As irregularidades constatadas serão consideradas infrações contratuais, sujeitando-
se o CONCESSIONÁRJO às cominações previstas no Capítulo VII - Das •
Cominações - dessas Condições Gerais.

7.3. Os impactos ambientais decorrentes das atividades desenvolvidas pelo
CONCESSIONÁRIO poderão sofrer fiscalização por parte da CONCEDENTE,
independentemente da fiscalização dos órgãos federais, estaduais e municipais de
saúde e meio ambiente;

7.3.1. As irregularidades constatadas pelos órgãos competentes que resultem na
aplicação de multas e/ou penalidades, serão imputadas ao
CONCESSIONÁRIO;

7.3.2. As condições estabelecidas no item 7.3.1 destas Condições Gerais, aplicam-
se, inclusive, nos casos em que as multas e/ou penalidades forem imputadas
à CONCEDENTE devido às irregularidades do CONCESSIONÁRIO;

8. O CONCESSIONÁRIO poderá ser remanejado para outras áreas nas seguintes hipóteses:

2
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8.1. Nos casos de desativação total ou parcial de terminal de passageiros, em função de
rerorma ou construção de novas instalações;

8.2. Nos casos de desativação total ou parcial de terminal de logística de cargas, em
função de reforma ou construção de novas instalações;

8.3. Nos casos de alteração do Plano Diretor do aeroporto, efetuada pelo órgão
competente; e

8.4. Por interesse público, para permitir a prestação do serviço adequado aos usuários de
transporte aéreo.

9. A critério da CONCEDENTE e conforme previsão no edital e no contrato, nas hipóteses do
item 8, o CONCESSIONÁRIO poderá retornar à área original ou permanecer na nova área,
observada a revisão das condições contratuais, especialmente quanto ao preço.

10. Os remanejamentos constantes das hipóteses do item 8 serão formalizados em termos
aditivos ao presente Contrato, estipulando-se, ainda, as prorrogações de prazo que se
fizerem necessárias para amortização dos novos dispêndios feitos pelo
CONCESSIONÁRIO, desde que formalmente autorizados pela CONCEDENTE,
observados os prazos máximos previstos no art. 49 do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da Infraero .

li. O CONCESSIONÁRIO não terá direito à indenização referente à amortização pelo
investimento realizado se der causa à rescisão do contrato.

12. A implantação, demolição ou alteração de benfeitoria feita por CONCESSIONÁRIO em
área aeroportuária será precedida de prévia autorização da CONCEDENTE, respeitadas as
condições do edital e do presente Contrato.

13. Consoante disposição do inciso VI do Ar!. 66 do Regulamento de Licitações e Contratos da
Infraero - RILCI, para que se mantenha o equilíbrio contratual, quando configurada a
necessidade de adequação do contrato às finalidades do interesse público, as cláusulas
econômico-financeira dos contratos de concessão serão revistas.

11 - DO PREÇO

14. O preço específico mensal (adicional de preço fixo, preço minimo e de percentual incidente
sobre o faturamento bruto da atividade econômica do CONCESSIONÁRIO, cumuláveis ou
não quando aplicável) estabelecido para esta contratação é o constante da folha de rosto
deste Contrato.

14.1. O adicional de preço fixo - R$ (. ), será pago em parcela única, à vista,
até o 10°dia útil a partir da assinatura do contrato;

3
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15. O preço específico mensal (preço mínimo e de percentual incidente sobre o faturamento
bruto da atividade econômica do CONCESSIONÁRIO, cumuláveis ou não quando
aplicável) será reajustado, anualmente, a contar da data de vigência do prazo contratual,
tomando-se por base a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) ou
outro índice oficial que o venha substituir, no período; sem prejuízo da revisão prevísta no
item 13.

15.1. Dar-se-á, de pleno direito, independente da lavratura de Termo Aditivo a este
Contrato, a modificação da periodicidade de reajuste, por dispositivo legal.

15.2. O preço específico mensal e as despesas de rateio deverão ser pagos, mensalmente,
até o 10° (décimo) dia do mês subsequente ao vencido;

15.2.1. Quando da aplicação do percentual sobre o faturamento bruto mensal
resultar valor superior ao do preço mínimo, este valor excedente deverá. ,
também, ser pago até o 10° (décimo) dia do mês subsequente ao vencido;

15.2.2. Caso o CONCESSIONÁRIO não receba os boletos de cobrança, até o dia
do vencimento, deverá solicitar a 2" via junto à área de cobrança, em
qualquer Aeroporto administrado pela CONCEDENTE, para realização do
pagamento em tempo hábiL O não recebimento dos documentos de
cobrança em tempo hábil, não implicará em dispensa de cobrança de juros
de mora e multa decorrentes da impontualidade do pagamento.

15.3. A CONCEDENTE poderá recompor o preço específico do Contrato, após 05
(cinco) anos a contar do início de sua vigência, para manter a justa remuneração
pelo uso da área concedida, mediante adequação do valor mensal às reais condições
de mercado.

15.4. Findo o prazo de concessão, caso o CONCESSIONÁRIO não desocupe a área
voluntariamente, além das medidas cabíveis para reintegração da área, a •
CONCEDENTE promoverá a atualização do preço mensal à ocupação, mediante
adequação do preço às reais condições de mercado, enquanto perdurar a situação.

111- DO FATURAMENTO BRUTO

16. O CONCESSIONÁRIO deverá apresentar à CONCEDENTE, quinzenalmente, o relatório
do faturamento bruto auferido no mês (contemplando os lançamentos diários do período)
de acordo com modelo a ser apresentado pcla CONCEDENTE. A data de apresentação do
faturamento bruto deverá ocorrer no dia imediatamente posterior ao fechamento da
quinzena. Quando as datas de apresentação do faturamento coincidir com os dias de
sábado, domingo e feriado, a apresentação deverá ocorrer no dia útil imediatamente
posterior ao fixado.

16.1. Esta condição só é aplicável nos casos em que esteja previsto no Contrato o
pagamento de percentual incidente sobre o faturamento bruto da atividade
econômica do CONCESSIONÁRIO.
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16,2. Caso a CONCEDENTE venha a adotar mecanismo de controle diário do
faturamento bruto auferido no mês, deverá o CONCESSIONÁRIO adequar-se no
prazo de 30 (trinta) dias para o atendimento à nova situação.

17. O faturamento bruto abrange o valor total das operações provenientes da venda de
produtos e serviços realizados pelo CONCESSIONÁRIO incluindo o valor dos impostos
incidentes sobre as vendas e os cancelamentos, deduções ou abatimentos incondicionais
dcvem ser informados de maneira destacada sempre que solicitadas pela CONCEDENTE,
Para os efeitos estabelecidos neste item incluem-se, em cada mês, as receitas que se tornem
econômica e/ou financeiramente auferidas, O valor total das operações abrange todos os
negócios realizados na área concedida ou nela iniciados, concluídos, encaminhados ou
preparados, qualquer que seja a forma das operações realizadas.

18, A comprovação do faturamento bruto mensal far-se-á com a apresentação, pelo
CONCESSIONÁRIO, dos documentos contábeis, fiscais ou outros que venham a ser
solicitados pela Administração Aeroportuária, sempre que a CONCEDENTE assim o
solicitar, cabendo ainda a esta a faculdade de proceder à verificação do movimento
efetivamente realizado, utilizando-se dos critérios que considerar mais adequados àquela
finalidade.

18.1. A comprovação do faturamento bruto deverá, sempre que solicitado, ser
acompanhada de relatório emitido eletronicamente - Relatório de Memória Fiscal -
por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), ou equivalente.

19. A CONCEDENTE poderá diretamente ou através de terceiros fazer fiscalizações
regularmente das receitas do CONCESSIONÁRIO para a apuração do seu real faturamento
mensal por meio de coleta dos valores das vendas em tempo real - Boca de Caixa - e
exame nos documentos fiscais e contábeis obrigatórios.

19. J. A CONCEDENTE realizará regularmente fiscalizações para aferição do faturamento
do CONCESSIONÁRIO.

19.2. Havendo divergência entre os valores auferidos e os registros informados pelo
CONCESSIONÁRIO, será emitido boleto complementar relativo à diferença entre a
porcentagem estabelecida no Contrato sobre o valor bruto encontrado e a
porcentagem sobre o valor bruto declarado acrescido de correção monetária e juros.
A data de geração do boleto corresponderá à data em que o valor deveria ter sido
devidamente declarado e pago pelo CONCESSIONÁRIO.

19.3. Na situação prevista no subitem precedente, ao CONCESSIONÁRIO será aplicada
multa correspondente a 10% sobre o preço específico mensal do Contrato, além da
cobrança da diferença apurada, garantido ao CONCESSIONÁRIO o direito do
contraditório e da ampla defesa no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da data de
recebimento da notificação da CONCEDENTE.

20. O CONCESSIONÁRIO deverá manter, conforme legislação vigente, os seguintes registros
contábeis do seu estabelecimento: Livro Diário, Livro Razão, Livro Caixa. Caso o

.
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CONCESSIONÁRIO seja constituído em empresa sob a modalidade de Sociedade
Anônima, deverá manter o Balanço Patrimonial e a Dcmonstração de Resultado do
Exercício. Caso o CONCESSIONÁRIO opte pelo SIMPLES NACIONAL, deverá manter
o Livro Caixa e o Livro Inventário. Tais documentos poderão ser solicitados a qualquer
tempo pela CONCEDENTE para fins de fiscalização do faturamento bruto.

21. O CONCESSIONÁRIO deverá manter de acordo com a especificidade do negocIo os
documentos fiscais exigidos pelo fisco federal: Registro de Entradas, Registro de Saídas,
Registro de Impressão de Documentos Fiscais, Registro de Inventário, Registro de
Apuração de IPI, Registro de Apuração de ICMS, Livro de Apuração de Lucro Real -
LALUR, Livro de Movimentação de Combustíveis - LMC. Caso o CONCESSIONÁRIO
opte pelo SIMPLES NACIONAL, deverá manter a Declaração Anual do Simples Nacional.
Tais documentos poderão ser solicitados a qualquer tempo pela CONCEDENTE para fins
de fiscalização do faturamento bruto.

21.1. O CONCESSIONÁRIO, a título de fiscalização, deverá fornecer à CONCEDENTE,
sempre que solicitado, o resumo das vendas realizadas, dos percentuais e dos
valores pagos às empresas fornecedoras de serviços de cartões de crédito e de
débito;

21.2. O CONCESSIONÁRIO deverá ter CNPJ específico para a celebração deste
Contrato, de modo que os registros contábeis sejam descentralizados, ou, se
centralizados, possua plano de contas e subcontas em que se separem as contas de
cada estabelecimento, filial, sucursal, etc., de maneira a identificar as informações e
demonstrações de cada unidade pertencente à empresa de forma individual.

21.2.1. Em caso de não atendimento ao item acima facultará a CONCEDENTE a
aplicação de multa de 10% sobre o valor mensal do Contrato concedendo
prazo de 60 (sessenta) dias para regularização, podendo ocasionar a
rescisão contratual.

22. Para a comprovação do faturamento bruto, serão realizadas fiscalizações baseadas em
documentos contábeis e fiscais legalmente exigidos, dos relatórios de pagamentos recebidos
por cartão de débito ou crédito ou outros que venham a ser exigidos pela CONCEDENTE,
cabendo ainda a esta a faculdade de procedcr à verificação do movimento efetivamente
realizado, utilizando-se dos critérios que considerar mais adequados àquela finalidade.

22.1. A critério da CONCEDENTE, também poderão ser solicitados arqUIvos
informatizados relativos às vendas efetuadas pelo CONCESSIONÁRJO;

22.2. Para efeito do cumprimento desta cláusula, o CONCESSIONÁRIO não poderá
alegar "sigilo fiscal" para recusar-se a forneccr os documentos exigidos pela
CONCEDENTE, ou mesmo de vcriticação junto aos órgãos de governo.

22.3. Quando solicitados pela CONCEDENTE, o CONCESSIONÁRIO tcrá o prazo dc
15 (quinze) dias para apresentação dos documentos ou arquivos.

,
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22.4. No caso em que o CONCESSIONÁRIO não apresentar os documentos contábeis e
fiscais no prazo solicitado sem apresentação de justificativa aceita pela
Administração do Aeroporto o mesmo será multado no valor correspondente a 10%
do valor específico mensal.

23. Caso seja verificado em fiscalização Boca de Caixa valor de faturamento superior a média
dos últimos 6 meses, proporcional ao movimento de passageiros no período da verificação,
a CONCEDENTE irá aplicar como valor estimado mensal o valor do mês da Operação
Boca de Caixa. cobrando as diferenças apuradas nos últimos 12 meses. O
CONCESSIONÁRIO deverá recolher o valor a Administração Aeroportuária no prazo
máximo de 10 dias corridos.

24. À CONCEDENTE é facultado adotar, no interesse do melhor cumprimento do disposto
neste capítulo, 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 CONCEDENTE.

IV - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO

25. Além dos encargos previstos neste Contrato e nas normas a ele aplicáveis, constituem-se,
ainda, obrigações do CONCESSIONÁRIO, cujo descumprimento resultará na aplicação das
sançõcs previstas no item 30 destas Condições Gerais:

25.1. Cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, prepostos e contratados, as normas
emanadas do Poder Público e as instruções que forem cxpedidas pela
CONCEDENTE, disciplinando os serviços que ali operam, bem como a segurança
aeroportuária;

25.2. Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ele vinculada que pratique ato inadequado,
bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata este Instrumento;

25.3. Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança, conservação e
limpeza, arcando com as despcsas para tanto necessárias e, ainda, garantindo o
estrito cumprimento da legislação ambiental vigente;

25.4. Arcar com todas as despesas relativas a serviços e facilidades que utilizar, tais como:
água, esgoto, energia elétrica, telefone, gás, coleta e incineração de lixo e outras.
Será facultado ao CONCESSIONÁRIO conhecer a sistemática de cálculos adotada
pela CONCEDENTE, quando houver rateio destas despesas;

25.5. Contratar, quando ocupar área de forma exclusiva, seguro contra os riscos inerentcs
à edificação (incêndio, cxplosão, vcndaval, alagamento e correlatos) em relação à
área ocupada ou que estiver de qualquer forma e a qualquer tempo sob sua
responsabilidade, pelo valor de reposição a ser calculado pela CONCEDENTE, com
cláusula de beneficiário a favor da CONCEDENTE, ficando o CONCESSIONÁRIO
dispensado da participação do rateio do seguro.

7
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25.5.1. Entende-se como áreas exclusivas as utilizadas apenas pelo
CONCESSIONÁRIO, fora do Terminal de Passageiros - TPS, de forma
privativa e restrita.

25.5.2. O seguro contratado pelo CONCESSIONÁRIO deverá ter cobertura a
primeiro risco absoluto e valor equivalente ao custo de reposição da
edificação que será fornecido pela CONCEDENTE.

25.6. Participar, quando ocupar área de forma compartilhada com a CONCEDENTE, dos
rateios de seguros de proteção das edificações contratados pela CONCEDENTE
contra os riscos de incêndio, explosões, vendaval, alagamentos e outros correlatos,
proporcionais à área ocupada ou que estiver de qualquer forma e a qualquer tempo
sob sua responsabilidade.

25.6.1. Entende-se como áreas compartilhadas as constantes do TPS e as de outras
edificações em que o seu uso seja comum, entre a CONCEDENTE e o
CONCESSIONÁRIO.

25.7. Contratar seguro de responsabilidade civil em relação as suas atividades, exercidas
diretamente ou por seus prepostos, contra eventuais danos pessoais e/ou materiais
causados a terceiros, com importância segurada mínima estabelecida tendo por base
o enquadramento a ser realizado anualmente pela CONCEDENTE.

25.8. Apresentar, para análise da CONCEDENTE, num prazo máximo de 30 (trinta) dias,
a partir da assinatura do presente Contrato, as apólices de que tratam os subitens
25.5 a 25.7 destas Condições Gerais.

,

25.9. Caso o exercício das atividades requeira a utilização de veículo no lado AR do
aeroporto o CONCESSIONÁRIO deve contratar seguro específico ou contemplar
em apólice a cobertura de danos materiais e/ou pessoais que possam ser causados
pelos veículos no interior do aeroporto. •

25.10. Manter a área dada em concessão de uso permanentemente dotada de aparelhagem
adequada à prevençâo e extinção de incêndio e sinistro, mantendo igualmente o scu
pessoal instruído quanto ao emprego eficaz dessa aparelhagem.

25.11. Desocupar, de imediato, a área e respectivas edificações e benfeitorias e restituí-Ias
em perfeitas condições de uso, quando findo ou rescindido este Contrato;

25.11.1. No caso de ser constatado, pela CONCEDENTE, qualquer tipo de dano,
inclusive aqueles relativos à criação de passivos ambientais, caberá ao
CONCESSIONÁRIO arcar com todos os custos necessários à reparação
dos danos causados;

25.11.2. A área e respectivas edificações e benfeitorias serão consideradas
restituídas à CONCEDENTE somente após a assinatura, pelas partcs, do

~i,I,.,
"
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competente "Termo de Vistoria da Área", acompanhado de laudo técnico
emitido por profissional competente;

25.11.3. O ônus pela emissão do laudo técnico é de inteira responsabilidade do
CONCESSIONÁRIO.

25.12. Manter horário de funcionamento da sua atividade compatível com o de
funcionamento do Aeroporto, salvo acordo expresso com a CONCEDENTE;

25.13. Comunicar, de imediato, qualquer alteração ocorrida em seu Contrato Social,
Estatuto Social ou em seu endereço de cobrança;

25.13.1. A alteração que implique em modificação do Contrato Social ou do
Estatuto Social no tocante à: incorporação, fusão ou cisão do capital ou
transferência de cotas, ensejará, de imediato, a revisão das condições
contratuais.

25.14. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que venha a ser proibida por órgão
competente;

25.15. Adequar as necessidades de suas atividades à capacidade técnica das instalações
disponíveis no Aeroporto;

25.16. Dar início ao exercício das atividades na área, no prazo máximo de lO (dez) dias
contados do início do prazo contratual ou da conclusão das obras de
construção/adequação, e mantê-Ias sem interrupção, salvo por motivo de força
maior ou caso fortuito reconhecido pela CONCEDENTE, ou quando autorizado por
esta~

25.17. Prestar um eficiente padrão de serviços aos usuários e se aparelhar adequadamente
ao exerCÍcio de suas atividades, de forma a garantir o atendimento das metas de
Gestão da Qualidade e Gerenciamento Ambiental estabelecidas pela
CONCEDENTE;

25.18. Encaminhar, previamente, à CONCEDENTE a relação dos nomes de todas as
pessoas que vierem a lhe prestar serviços, ainda que em caráter eventual, bem assim
apresentar, quando requerido, os documentos de identificação das mesmas e outros
previstos em normas;

25.19. Providenciar obrigatoriamente o credenciamento de todos os representantes e
empregados que exercerão atividades na área, objeto do presente Instrumento,
requerendo previamente à CONCEDENTE, as respectivas credenciais;

25.19.1. Pagar, antecipadamente, à CONCEDENTE as despesas relativas às
credenciais, que por esta serão fornecidas;

9
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25.19.2. A credencial deverá ser utilizada ostensivamente dentro da Dependência
Aeroportuária, de modo a identificar claramente seu portador;

25.19.3. Restituir a credencial fornecida pela CONCEDENTE ao término de
vigência deste Instrumento, bem como quando houver desligamento de
representantes e empregados do CONCESSIONÁRIO, sob pena de multa
contratual além da responsabilidade civil pelo uso indevido do
credenciamento;

25.19.4. A inobservância dos dispositivos dos subitens anteriores, relativos à
obtenção e à utilização do credenciamento, constituirá descumprimento de
cláusulas contratuais, ensejando as penalidades previstas neste Instrumento;

25.19.5. Cabe à CONCEDENTE fiscalizar o controle do credenciamento e a
utilização do mesmo;

25.20. Restituir a área e respectivas edificações e benfeitorias, em perfeitas condições.
distratado, findo ou rescindido este Contrato;

25.2 L Submeter, previamente, à aprovação da CONCEDENTE o projeto das obras e/ou
serviços e das instalações de suas atividades na área, o seu esquema de
funeionamento e, quando houver, o orçamento das obras e/ou serviços e seu
cronograma, inclusive a nível de detalhamento, segundo diretrizes expedidas pelos
órgãos técnicos da CONCEDENTE;

25.22. Efetuar os pagamentos de valores devidos à CONCEDENTE, exclusivamente
através de documentos por ela emitidos e nos locais indicados, salvo orientação em
contrário da CONCEDENTE;

25.23. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos que causar à CONCEDENTE e/ou
a terceiros na área do Aeroporto, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do
Contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou
acompanhamento pelo órgão interessado, inclusive os praticados por pessoas fisicas
ou jurídicas a ele vinculadas por prestação de serviços, devendo efetuar a reparação
imediata dos mesmos junto à parte prejudicada;

25.24. Responsabilizar-se pelos impactos ambientais decorrentes de ações das ativídades
regularmente desenvolvidas na área dada em concessão de uso, arcando com todos
os ônus resultantes;

25.24. L O desenvolvimento e a implantação das medidas mitigadoras dos impactos
ambientais, exigidos pelos órgãos competentes e/ou pela CONCEDENTE
são, também, de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO.

•
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25.25. Cumprir as diretrizes e orientações relativas aos principais impactos ambientais
gerados pelas suas atividades;

25.25.1. O CONCESSIONÁRIO cuja atividade produza níveis de ruído em áreas
internas ou externas do Aeroporto deverá cumprir as normas e padrões
federais, estaduais e municipais que regulamentam os níveis máximos
permitidos, assim como as determinações da CONCEDENTE. Incluem-se
neste subitem, além de outros, áreas de manutenção, equipamentos de solo
para atendimento de aeronaves, áreas industriais, lojas e veículos;

25.25.2. O CONCESSIONÁRIO deverá implantar e desenvolver as suas atividades
em estrito cumprimento ao Plano Diretor do Aeroporto e aos padrões e
restrições estabelecidos pela CONCEDENTE. Da mesma forma, a
condução de suas atividades não poderá interferir no uso e ocupação do
solo urbano ordenado em função das Zonas de Proteção do Aeroporto, em
especial os Planos de Zona de Proteção do Aeródromo e de Zoneamento
de Ruído, Plano de Manejo de Fauna Silvestre em Aeródromos (PMFA),
assim como as implantações de natureza perigosa à aviação e demais
restrições estabelecidas pelas autoridades responsáveis e pela
CONCEDENTE;

25.25.3. O CONCESSIONÁRIO cuja atividade produza emlssoes atmosféricas
poluentes, particulados e odores, deverá cumprir as nonnas e padrões
federais, estaduais e municipais sobre o assunto, assim como as
determinações da CONCEDENTE. Incluem-se neste subitem, entre outros,
incineradores, serviços de "catering", motores de combustão interna de
equipamentos c veículos, atividades de armazenamento e abastecimento de
combustíveis;

25.25.4. O CONCESSIONÁRIO deverá implantar e desenvolver suas atividades de
maneira a não comprometer a qualidade dos recursos hídricos e do solo
locaís, principalmente devido ao lançamento ou vazamento de óleos,
graxas, combustíveis e substâncias químicas, tóxicas e poluentes. Incluem-
se neste subitem, entre outros, áreas industriais, de armazenamento e
distribuição de combustiveis, de equipamentos de solo e atendimento a
aeronaves, veículos, serviços de "catering", e locais que ge.ram águas
residuais e resíduos sólidos, industriais ou não.

25.26.

25.27.

Desenvolver suas atividades procurando evitar o desperdício de energia e
compatibilizar seus equipamentos e instalações ao Programa de Conservação de
Energia do Aeroporto. Durante a fase de instalação, as obras e/ou serviços deverão
respeitar as normas estabelecidas pela CONCEDENTE;

Cumprir as normas e diretrizes federais, estaduais, municipais e também às da
ABNT pertinentes aos resíduos sólidos gerados nas suas atividades, bem assim
seguir as determinações sobre o assunto estabelecidas pela Autoridade

11
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i. Aeroportuária, adequando-se ás exigências do Plano de Gerenciamento de Resíduos
do Aeroporto, quando pertinente;

25.27.1. O CONCESSIONÁRIO poderá desenvolver um Plano Específico de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos para suas atividades, considerando as
etapas de:

, '
H

a) Geração - caracterização "'"
b) Acondicionamento

c) Armazenamento

d) Coleta

e) Transporte
t:.

t) Tratamento

g) Destino final

25.27,1.1. O Plano deverá ser discutido e aceito pela CONCEDENTE
antes do encaminhamento às autoridades responsáveis pela sua
aprovação, visando a sua compatibilização com as diretrizes e
procedimentos específicos do Aeroporto. O Plano apresentado
poderá ser incorporado total ou parcialmente ao Plano
Específico de Gerenciamento de Resíduos do Aeroporto, de
responsabilidade da CONCEDENTE.

25.28. Executar suas instalações em acordo com as leis e normas concernentes à
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência (necessidades especiais) ou •
mobilidade reduzida, no que couber e no que se referir ás exigências compatíveis
com a atividade desenvolvida pelo CONCESSIONÁRIO, de acordo com as Leis nO
10048/2000, 10098/2000, seus respectivos decretos regulamentares e a NBR
9050/2004.

25.29. Obter, quando realizar obras de ampliação das suas instalações ou aumento de áreas
já construídas, prévia e expressa autorização da CONCEDENTE para tal fim e
apresentar um Plano de Controle Ambiental, a ser discutido e aprovado pela
CONCEDENTE, independente das licenças legais a serem obtidas junto às
autoridades responsáveis e possíveis exigências complementares desses órgãos,
correndo por conta do CONCESSIONÁRIO todas as despesas decorrentes deste
processo;

25.29.1. Desenvolver e apresentar para aprovação da CONCEDENTE, os
programas dc acompanhamento e monitoração dos impactos, positivos e
negativos, causados pelas obras.

,I
~,I"
~ I.;
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25.30. Quando a execução das obras e serviços, intervir na área de movimento do lado ar,
quando afetar a zona de proteção do aeródromo, interferir na operacionalidade dos
serviços aeronáuticos, alterar a caracteristica física e/ou operacional do aeroporto,
ou ainda, colocar em risco a Segurança Operacional do aeródromo, o
CONCESSIONÁRIO ou seu representante legal deverá observar os seguintes itens:

25.30.1. Ser membro ativo no trabalho de elaboração da AISO - Análise de Impacto
sobre a Segurança Operacional e do PESO-OS - Procedimento Específico
de Segurança Operacional para Obras e Serviços, a serem executados nas
áreas/condições indicadas acima, mediante projetos aprovados pela
área/órgão competente e assumir as obrigações e responsabilidades de
implantação de medidas mitigadoras que lhe forem atribuídas nesses
processos, bem como os custos correspondentes;

25.30.2. Fornecer documentos, desenhos, plantas e informações necessárias a
elaboração do AISO e do PESO-OS;

25.30.3. Iniciar a obra ou serviço mediante a expressa aceitação dos respectivos
AISO e PESO-OS, pela Agência Nacional de Aviação Civil- ANAC, com
imediata aplicação das ações definidas nesses documentos, que forem de
sua responsabilidade;

25.30.4. Disponibilizar empregados, prepostos e/ou contratados por meio de relação
de pessoas a ser encaminhada ao Gestor do Contrato, para participar de
palestra de explanação do PESO-OS, simulação de resposta para retirada
de equipamentos, simulação de evacuação de emergência, bem como
outros treinamentos que forem requeridos pelo Operador Aeroportuário ou
estabelecidos na AISO e no PESO-OS, arcando com os custos decorrentes;

25.30.5. Cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, prepostos e contratados as
instruções de Segurança Operacional que forem expedidas pelo Operador
Aeroportuário;

25.30.6. Observar os requisitos de Segurança Operacional vigentes para todas as
atividades operacionais do aeroporto, garantindo que a execução da obra
ou serviço seja realizada de maneira segura em relação aos empregados,
usuários da dependência c de terceiros, tomando as seguintes precauções
necessárias:

25.30.6.1. Confeccionar e utilizar sistemas de isolamento, sinalização e
iluminação das áreas de execução da obra ou serviço, de forma
a atender os requisitos de Segurança Operacional do aeroporto,
sendo que seu projeto deverá ser aprovado pelo Operador
Aeroportuário;

25.30.6.2. Os materiais a serem utilizados para isolamento, sinalização c
iluminação relacionados à execução da obra ou serviço deverão
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ser frangíveis, fixados de maneira adequada e deverão ser
submetidos á previa aprovação do Operador Aeroportuário;

25.30.7. Relatar, a qualquer tempo, através de seu preposto ou da própria
Contratada, as condições inseguras que por ventura existirem, ao Gestor do
Contrato ou ao responsável pelo Sistema de Gerenciamento da Segurança
Operacional- SGSO, do aeroporto;

25.30.8. Adotar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais,
adequados á execução do objeto contratado, levando em consideração a
segurança das operações do aeroporto e a legislação da ANAC,
submetendo a análise prévia e parecer do Responsável pelo SGSO do
aeroporto;

25.30.9. As cláusulas de Segurança Operacional aqui apresentadas, tratam de ,
obrigações comuns á obra, serviço, fornecimento ou concessão de uso de
área que possa intervir na área de movimento, afetar a zona de proteção do
aeródromo, interferir na operacionalidade dos serviços aeronáuticos, alterar
a característica física e/ou operacional do aeroporto ou colocar em risco a
Segurança Operacional do aeródromo, não sendo limitadas a estas;

25.30.10. As cláusulas de Segurança Operacional especifícas ao objeto deste edital
estão dispostas no Termo de Referência ou Projeto Básico e são de
cumprimento obrigatório;

25.31. Cumprir as diretrizes e orientações estabelecidas no Manual de Utilização e
Funcionamento de Áreas Comerciais nos Aeroportos.

25.32. A CONCEDENTE disponibiliza, opera e mantém uma rede de telecomunicações,
composta de uma rede de comunicação de dados formada por equipamentos padrão
Ethernet X base T IEEE 802.1 e de uma rede de voz, por meio de uma Central
Privada de Comutação Telefônica, cujos terminais são distribuídos por meio de uma
infraestrutura de telecomunicações por linhas físicas que formam cabeamento
estruturado conforme normas e padrões Internacionais, sendo este interligado ao
Distribuidor Geral do Aeroporto.

25.32.1. Os pontos de voz c dados terão a sua origem em sala técnica da
CONCEDENTE, sendo disponibilizados no interior do ambiente/sala de
cada CONCESSIONÁRIO, por meio de painel contendo tomadas terminais
RJ-45 (remea) instalado em caixa de distribuição (caixa de utilidades),
sendo um cabo metálico dedicado por ponto.

25.32.2. Os acessos são disponibilizados de maneira padronizada a todos os seus
clientes, otimizando o uso da infraestrutura dos Aeroportos, ao mesmo
tempo em que amplia a segurança física e lógica dos sistemas implantados
nos Aeroportos, minimizando a ocorrência de incidentes que comprometam

•
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a privacidade de sistemas e dados dos clientes e da própria
CONCEDENTE.

25.32.3. A CONCEDENTE possui e explora comercialmente uma rede de dados
sem fio, padrão IEEE 802.11 b/g, comumente conhecida como "Wi-Fi",
rede esta integrada à rede local cabcada, e única dentro do Aeroporto. Tal
iniciativa tem por objetivo otimizar preventivamente a utilização de
radiofrequência no Aeroporto, evitando interferência entre redes sem fio
que poderiam vir a ocorrer devido à quantidade limitada de canais
destinados a este padrão.

25.32.4. Caso haja o interesse por parte do CONCESSIONÁRIO em utilizar-se de
terminais móveis, e havendo a justificativa da necessidade de mobilidade,
deverá ser encaminhado à CONCEDENTE requerimento contendo projeto
de acordo com a política de conectividade adotada, além da área de
cobertura de interesse.

25.32.5. Serão de inteira responsabilidade da CONCEDENTE ou a quem ela
conceder, a exploração da infraestrutura de telecomunicações
compreendendo a instalação, manutenção, conservação, ampliação,
modernização e comercialização dos serviços de telecomunicações,
abrangendo-se nessa definição as redes internas, externas, cabeadas e sem
fio disponíveis no aeroporto.

25.33. Caso previsto no Edital, o CONCESS.IONÁRIO deverá apresentar garantia de
execução do contrato, no valor e modalidades definidos no instrumento
convocatório.

25.34. O CONCESSIONÁRIO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

25.34.1. A inadimplência do CONCESSIONÁRIO, com referência aos encargos
previstos no subitem 25.34 não transfere à CONCEDENTE a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do
Contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações,
inclusive perante o Registro de Imóveis.

25.35. O CONCESSIONÁRIO é obrigado a manter, durante toda a execução do Contrato,
em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação.

25.36. O CONCESSIONÁRIO deverá designar, neste instrumento ou em documento
apartado, membro da Diretoria da empresa para, em nome da contratada, praticar os
seguintes atos:

•,I
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a. atender ás demandas da Infraero, relacionadas á execução do Contrato, no
prazo por ela assinalado, de acordo com a natureza e a complexidade da
ocorrência;

b. comparecer ás reuniões convocadas pela Infraero, no prazo de 24 horas, se
outro não for por ela assinalado, para tratar de assuntos urgentes relacionados á
execução do Contrato;

Parágrafo único. O descumprimento da obrigação estabelecida nas alíneas "a" e
"b" supra constitui infração grave a este Contrato, sujeita á
aplicação das sanções nele previstas.

26. Caso o objeto do Contrato seja a movimentação de carga aérea, O CONCESSIONÁRIO
fica obrigado a apresentar até o 5° (quinto) dia útil de cada mês, os dados referentes á
movimentação de carga (peso - kg - embarcado e desembarcado) de todos os voos do
período anterior á CONCEDENTE, por meio dos manifestos de carga, podendo a
CONCEDENTE requerer informações adicionais.

26.1 A apresentação das informações por parte do CONCESSIONÁRIO, previstas no
item 26, não exime a CONCEDENTE do direito de efetuar fiscalizações nas áreas
em concessão a qualquer tempo com a finalidade de verificar a regularidade das
operações.

V - DA FRANQUIA

27. A CONCEDENTE poderá autorizar que o CONCESSIONÁRIO opere na área dada em
concessão de uso diretamente sob o regime de franqueamento. No caso de franqueamento,
as condições contratuais serão necessariamente revistas, ficando, ainda, o
CONCESSIONÁRIO obrigado a apresentar á CONCEDENTE cópia do Acordo
Operacional, bem assim o franqueado deverá se submeter incondicionalmente ao
cumprimento de todas as condições previstas neste Contrato, inclusive o uso de marca, •
nome de fantasia, produtos, padrão de atendimento e outros;

27.1 O CONCESSIONÁRIO, se não detentor da marca, poderá firmar Acordo
Operacional apenas para uso da marca com a opção de substituí-Ia a seu critério,
sem perder o direito de explorar diretamente a área, respeitado, no entanto, o objeto
deste Contrato firmado com a CONCEDENTE;

VI - DO INVESTIMENTO

28. O CONCESSIONÁRIO na realização de obras e/ou serviços pertinentes ás edificações e/ou
benfeitorias permanentes deverá obedecer o projeto e as especificações aprovados pela
CONCEDENTE, sem prejuízo do cumprimento de outras exigências advindas do Poder
Público, observando-se, ainda, as disposições contidas nos subitens 28.1 a 28.8 destas
Condições Gerais;

16

I'.'"

I",~..

,
~i

::!:



.-. .,.
INFRAERO

i...LALI

I

CONDIÇÕES GERAIS ANEXAS AO TC N° --------
COM INVESTIMENTO

CONTRATO COMERCIAL

'.'ag:.n ..

o valor do investimento poderá ser alterado após a vistoria final das obras e/ou
serviços, caso o CONCESSIONÁRIO comprove a ocorrência de variação superior
a 5% (cinco por cento) entre a importância inicialmente prevista e o valor
efetivamente dispendido na realização das obras e/ou serviços.

O valor do investimento é considerado como componente dos custos operacionais
do CONCESSIONÁRIO e, desta forma, será por ele amortizado no período de
amortização previsto neste Contrato, sem prejuízo do pagamento do preço
específico mensal correspondente à área;

;.1:
;"

!1 28.1
I

I

28.2

28.3 Ao terminar o período de amortização deste Contrato, as edificações e/ou
benfeitorias perrnanentes (imóveis) existentes na área passarão, de pleno direito, ao
domínio e posse da União, sem direito a qualquer indenização ou compensação;

I
f.f.
"1

28.4 O CONCESSIONÁRIO assume perante à CONCEDENTE plena e total
responsabilídade legal, administrativa e técnica pela perfeita execução das obras e/ou
serviços, comprometendo-se a não promover modificações no projeto ou nas
especificações, sem a prévia e expressa aprovação da CONCEDENTE;

28.5 O CONCESSIONÁRIO deverá comunicar à CONCEDENTE qualquer interrupção
na execução das obras e/ou serviços por prazo superior a 07 (sete) dias corridos,
esclarecendo as razões e a duração provável da interrupção;

28.5.1 A interrupção das obras e/ou serviços não desonera o
CONCESSIONÁRIO do fiel cumprimento das obrigações contratuais.

28.6 A CONCEDENTE promovcrá inspeções periódicas nas obras e/ou serviços e uma
vistoria final ao térrnino dos mesmos, solicitando ao CONCESSIONÁRIO, se for o
caso, as providências julgadas necessárias;

28.6.1 A realização das inspeções e a vistoria final não eXImIra o
CONCESSIONÁRIO do cumprimento das obrigações de que trata o
subitem 28.4 destas Condições Gerais.

28.7 Ao término das obras e/ou serviços, para efeito de realização da vistoria final, o
CONCESSIONÁRIO apresentará à CONCEDENTE os seguintes documentos:

28.7.1 Relatório descritivo das edificações e/ou benfeitorias permanentes
(imóveis) realizadas, com cópia dos documentos que comprovem o
investimento realizado;

28.7.2 Coleção de plantas atualizadas das edificações e/ou benfeitorias e das
demais instalações, em papel reproduzível.

28.8 Durante a execução das obras e/ou serviços, o CONCESSIONÁRIO deverá:
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28.8. I Colocar tapume, adequadamente pintado, em tomo 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;

28.8.2 Evitar situações que gerem inquietações na realização das obras e/ou
serviços, tais como: atrasos de pagamento e descumprimento de obrigações
trabalhistas;

28.8.3 Facilitar as inspeções e a vistoria final referidas no subitem 28.6 destas
Condições Gerais.

29. Na hipótese do CONCESSIONÁRIO já haver realizado, anteriormente, edificações e/ou
benfeitorias permanentes (imóveis), descritas em anexo a este Contrato, aplicar-se-á o
disposto nos subitens 28.2 e 28.3 destas Condições Gerais.

30. A CONCEDENTE poderá, a qualquer tempo, embargar a execução das obras e/ou
serviços, caso o CONCESSIONÁRIO esteja inadimplente junto à CONCEDENTE, não
ensejando o ato, ao CONCESSIONÁRIO, qualquer direito à indenização ou compensação
de qualquer espécie.

VII - DAS COMINAÇÕES

31. Serão aplicadas ao CONCESSIONÁRIO as seguintes cominações, sem prejuízo de outras
sanções legais e regulamentares cabíveis:

31.1. Advertência, por escrito, na primeira inrração ao ajuste constante dos subitens 7.3;
12; 18; 19.2; 20; 21; 22.3; 23; 25.1; 25.2; 25.3; 25.4; 25.5; 25.6; 25.7; 25.8; 25.9;
25.10; 25.11; 25.12; 25.13; 25.14; 25.15; 25.16; 25.17; 25.18; 25.19; 25.21; 25.22;
25.23; 25.24; 25.25; 25.26; 25.27; 25.28; 25.29; 25.30; 25.31; 25.33; 25.36; e 28;
deste Instrumento Contratual;

31.1.1. Em caso de reincidência das situações previstas para a primeira inrração no
subitem 31. I será aplicada multa de até 15% (quinze por cento) sobre o
preço específico mensal ou na primeira inrração aos ajustes constantes dos
subitens 20; 21; 21.1; 23; 25.5; 25.6; 25.7; 25.8; 25.9; 25.12; 25.21; 25.25;
25.29; 25.30; e 25.33.

31. I .2. Em caso de nova reincidência das situações previstas no subitem 31.1.1, a
autoridade competente, a depender de seu julgamento das circunstâncias
fáticas, poderá:

31.1.2.1. rescindir o Contrato, observado o prévio procedimento
administrativo;

31.1.2.2. prosseguir na execução contratual, hipótese que eXIgIra o
registro formal da correspondente motivação atestando a

•
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31.1.3. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será cobrado do
primeiro pagamento a que fizer jus ou da garantia do respectivo Contrato e
não poderá exceder ao valor da obrigação principal.

31.2. Pelo atraso no pagamento do preço especifico mensal e dos encargos decorrentes,
os valores serão acrescidos de juros de mora de I% (um por cento) ao mês, "pró
rata tempore", calculados entre a data do vencimento e a do efetivo pagamento e
também de 2% (dois por cento) a título de multa.

31.2.1 Caso a infração ao ajuste constante do item 16 destas Condições Gerais
ocasione atraso no pagamento do preço específico mensal ou parte dele,
este será acrescido das cominações previstas no subitem 31.2 destas
Cond ições Gerais.

31.2.2 Para as parcelas cujos prazos de vencimento forem prorrogados, a
CONCEDENTE aplicará as cominações previstas no subitem 31.2 destas
Condições Gerais, a partir do vencimento original de cada parcela, caso o
pagamento não seja efetuado na nova data fixada, até a data do efetivo
pagamento.

31.3. Se no prazo estabelecido na advertência dada pela CONCEDENTE constante do
item 31.1, o CONCESSIONÁRIO não eliminar o motivo da cominação, ser-Ihe-á
aplicada multa de até 10% (dez por cento) sobre o preço específico mensal.

31.4. A persistência no cometimento das infrações previstas neste Contrato poderá, a
critério da CONCEDENTE, resultar:

31.4.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a CONCEDENTE pelo prazo de até 2 (dois) anos, sem
prejuízo das multas previstas neste Edital, bem como das demais
cominações legais.

31.5. Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderá o CONCESSIONÁRIO pela sua diferença, a qual será cobrada
judicialmente.

31.6. As sanções de advertência e suspensão temporária ou impedimento poderão ser
aplicadas juntamente com as sanções de multa e rescisão, facultada a defesa prévia
do CONCESSIONÁRIO, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

31.7. O atraso do pagamento do preço específico mensal e dos demais encargos, após 30
(trinta) dias da data aprazada para o pagamento, ensejará o encaminhamento da
documentação de cobrança à área jurídica da CONCEDENTE para a adoção das
medidas legais e regulamentares aplicáveis à espécie.
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31.8. As sanções previstas no subitem 31.4.1 poderão também ser aplicadas às empresas
ou aos profissionais que, em razão dos contratos:

31.8.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimcnto de quaisquer tributos;

31.8.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação,
e;

31.8.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a CONCEDENTE
em decorrência de atos ilícitos praticados.

32. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei 12.84612013 à Contratada que:

32.1 Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

32.2 Criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de licitação
pública ou celebrar contrato administrativo;

32.3 Obter vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulento, de modificações ou
prorrogações de contatos celebrados com a administração pública, sem autorização
em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos instrumentos
contratuais; ou

32.4 Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados
com a administração pública.

VII - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

33. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua reSClsao, com as consequências
contratuais e as previstas em lei ou no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da
Infraero - RI LCI.

34. Constituem motivo para rescisão do Contrato:
•

I 34.1.
f

t
34.2.

34.3.

W
34.4.

O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

A lentidão do seu cumprimento, levando a CONCEDENTE a comprovar a
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento nos prazos
estipulados;

O atraso injustificado para o início da obra ou serviço;

34.5. A paralisação da obra ou do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à
CONCEDENTE;
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34.6. A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do
CONCESSIONÁRIO com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem
como a fusão, cisão ou incorporação que afete a execução do objeto deste Contrato;

34.7. O desatendimento pelo CONCESSIONÁRIO das determinações regulares da
autoridade designada pela CONCEDENTE para acompanhar e fiscalizar a sua
execução deste Contrato;

34.8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução;

34.9. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil do
CONCESSIONÁRIO;

34.10. A dissolução da sociedade do CONCESSIONÁRIO ou o falecimento da pessoa
fisica CONCESSIONÁRIO;

34. J J. A alteração social ou a modificação da fmalidade ou da estrutura da empresa, que
prejudique a execução do Contrato;

34. I2. O atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos à CONCEDENTE;

34.13. A utilização pelo CONCESSIONÁRIO de mão-de-obra de menores de 18 (dezoito)
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos
em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos do inciso XXXIII do arl. 7° da Constituição Federal;

34. I4. A omissão ou sonegação de informações sobre o faturamento bruto auferido pela
execução do contrato de concessão de uso de áreas, instalações e equipamentos
aeroportuários, no caso de contratos que prevejam a cobrança de parte variável, ou
a prestação de informações que não retratem a veracidade dos fatos;

34.15. A utilização de área e edificações sob concessão de uso para outros fins que não os
exclusivamente previstos no Contrato;

34.16. A modificação da área e/ou edificações sob concessão de uso, sem a prévia e
expressa autorização da CONCEDENTE;

34.17. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONCEDENTE, por prazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que
totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de
indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas, desmobilizações e
mobilizações e outras previstas, assegurado ao CONCESS10NÁRlO, nesses casos,
o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação;

•
Il
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34.18. A não liberação, por parte da CONCEDENTE, de área, local ou objeto para
cxecução de obra, scrviço ou fornecimento ou concessão de uso de áreas,
instalações e equipamentos aeroportuários, nos prazos contratuais, bem como das
fontes de materiais naturais especificadas no projeto;

34.19. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada,
impeditiva da execução do Contrato; e

34.20. Caso a dependência aeroportuária seja desativada ou sofra modificação em beneficio
da operação aérca ou para atender a interesse público, que não permita a
continuidade do negócio do CONCESSIONÁRIO ou, ainda, na ocorrência de
norma legal ou regulamcntar que o torne material ou formalmente inexequível.

A persistência no cometimento das infrações previstas nos subitens 34.2 a 34.4.

Cessados os efeitos da suspensão da execução do Contrato, o prazo restante de
vigência será contado considerando o período total previsto no cdital e no contrato,
ressalvados os casos de interesse público e inexecução por perda do objeto ou das
condições de habilitação do CONCESSIONÁRIO.

Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa .

A rescisão do Contrato também poderá ser amigável, por acordo entre as partes,
mediante celebração do competcnte Termo de Distrato, desde que haja conveniência
para a CONCEDENTE.

34.21.

~
.,
f, 34.22.~-
f'
i'

f
34.23.

34.24.

34.25. Na hipótese de rescisão do Contrato pelo descumprimento de obrigações contratuais
e/ou legais imputado ao CONCESSIONÁRIO, não havcrá a restituição de qualquer
valor reccbido pela CONCEDENTE a título de adicional de preço fixo.

35. A rescisão deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade •
competente da CONCEDENTE.

36.

37.

38.

Quando a rescisão ocorrcr com base nos subitens 34.17 a 34.20, sem que haja culpa do
CONCESSIONÁRIO, scrá este ressarcido dos prejuízos regularmcnte comprovados, que
houver sofrido, tendo ainda direito, quando aplicávcl, a:

36.1. Devolução de garantia;

36.2. Pagamento do custo da dcsmobilização.

Ocorrendo impedimento. paralisação ou sustação do Contrato, o cronograma de execução
será prorrogado automaticamente por igual periodo.

A rescisão de que trata este capitulo acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo das
sanções previstas neste Contrato:
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38.1. Execução da garantia contratual, quando for exigida no edital, para ressarcimento da
CONCEDENTE e dos valores das multas e indenizações a ela devidos;

38.2. Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato até o limite dos prejuízos
causados à CONCEDENTE;

38.3. Assunção imediata do objeto dcste Contrato, no estado e local em que se encontrar,
por ato próprio da CONCEDENTE;

38.4. Ocupação e utilização do local, instalações, equipamentos, material e pessoal
empregados na execução deste Contrato, necessários à sua continuidade, quando se
tratar de serviços essenciais;

38.5. Na aplicação das medidas previstas nos subitens 38.3 e 38.4 do item 38 a autoridade
competente da CONCEDENTE decidirá pela continuidade ou não da obra ou
serviço por execução direta ou indireta;

38.6. Na hipótese do subitem 38.4, o ato deverá ser precedido de autorização expressa do
Presidente da CONCEDENTE; e

38.7. É permitido à CONCEDENTE, no caso de recuperação judicial do
CONCESSIONÁRIO, mantcr estc Contrato, podendo assumir o controle de
determinadas atividades de serviços essenciais.

39. Findo ou rescindido este Contrato, a CONCEDENTE entrará de imediato e de pleno direito
na posse da área, respectivas edificações e benfeitorias, assistindo ao CONCESSIONÁRIO
direito à indenização ou compensação, exceto, em se tratando de rescisão motivada pelo
CONCESSIONÁRIO, ressalvado o disposto no item 34 destc Contrato.

39.1. Na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no item 39 destas Condições
Gerais, ressalvado o ajuste constante do subitem 39.1.2 destas mesmas condições, o
CONCESSIONÁRIO, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, deverá retirar os bens,
mobiliário e equipamentos de sua propriedade existentes na área;

39.1.1. Os bens de propriedade do CONCESSIONÁRIO que não forem retirados
no prazo estabelecido no subitem 39.1 serão considerados abandonados e
passarão ao domínio e posse da CONCEDENTE, sem que assista ao
CONCESSIONÁRIO direito a qualquer indenização ou compensação;

39.1.2. Existindo débito, os bens encontrados na área poderão ser arrolados
extrajudicialmente, os quais ficarão sob a posse da CONCEDENTE até a
liquidação da dívida, podendo esta deles dispor na forma da Lei, para se
ressarcir.

VIII - DA SUBCONCESSÃO DE ÁREAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
AEROPORTUÁRIOS.
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40. Caso haja conveniência para a CONCEDENTE, a área objeto deste Contrato poderá ser
subconcedida.

40.1. A subconcessão da área, instalações e/ou equipamentos aeroportuários, será
possível quando, atendidos os seguintes requisitos:

40.1.1. Haja requerimento do CONCESSIONÁRIO, solicitando a subconcessão.
apontando o SUBCONCESSIONÁRIO e a atividade a ser exercida na
área;

40.1.2. A utilização da área pelo SUBCONCESSIONÁRIO não reduza o
aproveitamento desta pelo CONCESSIONÁRIO em percentual superior ao
estabelecido no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero
- RILCI.

40.1.3. A atividade a ser desenvolvida pelo SUBCONCESSIONÁRIO na área
objeto de suhconcessão sirva para atender necessidades ou complementar
as atividades do CONCESSIONÁRIO que são objeto do Contrato de
Concessão;

40.1.4. Seja firmado contrato entre o CONCESSIONÁRIO
SUBCONCESSIONÁRIO, com a interveniência da CONCEDENTE;

e

40.1.5. O termo final do contrato de subconcessão não exceda o estabelecido no
Contrato de Concessão de Uso de Área, e

40.1.6. O estabelecimento de preço específico, a ser pago pelo
SUBCONCESSIONÁRIO, em favor da CONCEDENTE.

41. O CONCESSIONÁRIO responde solidariamente pelo
SUBCONCESSIONÁRIO quanto á obrigação de pagar o preço
subitem 40.1.6.

inadimplemento do
específico previsto no •

,
"
r

41.1. A condição de solidariedade de que trata o item 41 será estabelecida mediante
cláusula de fiança, em que o CONCESSIONÁRIO assume o papel de principal
devedor, mediante expressa renúncia ao beneficio de ordem;

41.2. Essa garantia compreenderá quaisquer acréscimos, reajustes ou acessórios da dívida
principal, inclusive todas as despesas judiciais, honorários e demais cominações, até
a final liquidação de quaisquer ações movidas contra o SUBCONCESSIONÁRIO
em decorrência do presente Contrato;

41.3. Caso não seja da conveniência ou interesse do CONCESSIONÁRIO a subconcessão
da área, fica obrigado a providenciar o rompimento da relação mantida junto ao
SUBCONCESSIONÁRIO, solicitando á Infraero a rescisão imediata do contrato de
subconcessão;
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41.4. A subconcessão da área não implica, em nenhuma hipótese, em redução do preço
estipulado pelo CONCESSIONÁRIO em sua proposta comercial.

IX - DA MATRIZ DE RISCOS

42. Os riscos decorrentes da execução da concessão de área serão alocados á CONCEDENTE
e ao CONCESSIONÁRIO, podendo ensejar equilibrio econômico-frnanceiro, consoante as
seguintes disposições:

42.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pela CONCEDENTE:

42.1.1. 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 CONCEDENTE ou decorrentes de nova
legislaçãolregulamentação públicas brasileiras, ambas não existentes à
época da licitação. Este subitem não se aplica se tais mudanças decorrerem
do descumprimento da legislação em vigor;

42.1.2. Restrição operacional decorrente de
CONCEDENTE, exceto decorrente
CONCESSIONÁRIO;

decisão ou
de fato

omissão
imputável

da
ao

42.1.3. Atrasos na liberação do acesso ao local das adequações ou impossibilidade
de imissão na posse por fatos não imputáveis ao CONCESSIONÁRIO;

Nota: Este subitem não se aplica se tais atrasos decorrerem do
descumprimento do CONCESSIONÁRIO acerca das exigências
estabelecidas no Edital de Licitação e seus Anexos, assim como, do
descumprimento da legislação em vigor.

42.2. Constituem riscos suportados exclusivamente pelo CONCESSIONÁRIO:

42.2.1. Aumento de preços nos insumos para execução das adequações, inclusive
mudança na legislação tributária que aumente o custo total da adequação,
em benfeitorias fixas/permanentes, para além do investimento mínimo
previsto no Edital de Licitação;

42.2.2. Investimentos, custos ou despesas adicionais decorrentes da elevação dos
custos operacionais e de compra ou manutenção dos equipamentos;

42.2.3. Não efetivação da demanda projetada ou sua redução por qualquer motivo;

42.2.4. Estimativa incorreta do custo dos investimentos a serem realizados pelo
CONCESSIONÁRIO;

42.2.5. Estimativa incorreta do cronograma de execução dos investimentos;
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42.2.6. Prejuízos decorrentes de falha de segurança no local de realização das
adequações;

42.2.7. Aumento do custo de capital, inclusive os resultantes de aumento das taxas
de juros;

42.2.8. Variação da demanda pelos serviços prestados no Aeroporto;

42.2.9. Prejuízos a terceiros, causados direta ou indiretamente pelo
CONCESSIONÁRIO ou por qualquer outra pessoa fisica ou jurídica a ela
vinculada, em decorrência de adequações ou prestação dos serviços;

42.2.10. Prejuízos decorrentes de erros na realização das adequações que ensejem a
necessidade de refazer parte ou a totalidade das adequações;

42.2.11. Atrasos decorrentes da não obtenção de autorizações, licenças e permissões
da Administração Pública exigidas para adequação ou operação das novas
instalações, exceto se decorrente de fato imputávcl à Administração
Pública, devidamente comprovado;

42.2.12. Mudanças dos projetos apresentados pelo CONCESSIONÁRIO. que não
tenham sido solicitadas pela CONCEDENTE. É de responsabilidade do
CONCESSIONÁRIO as correções de inconformidades advindas da fase de
aprovação de projetos;

42.2.14. Greves realizadas por empregados contratados pelo CONCESSIONÁRIO

42.2.13. Mudanças tecnológicas implantadas pelo CONCESSIONÁRIO e que não
tenham sido solicitadas pela CONCEDENTE, em função das correções de
inconformidades advindas da fase de aprovação de projetos;

ou pelas subcontratadas
CONCESSIONÁRIO;

e prestadoras de serviços do • '"I' :
~. "!

42.2.15. Custos de ações judiciais de terceiros contra o CONCESSIONÁRIO ou
Subcontratadas, decorrentes da execução da concessão de área;

42.2.16. Responsabilidade civil, administrativa e criminal por qualquer tipo de
danos;

42.2.1 7. Ocorrência de eventos de força maior ou caso fortuito quando a sua
cobertura não seja aceita por instituições seguradoras no mercado
brasileiro;

42.2.18. Quaisquer outros riscos afetos à execução do objeto da concessão de área.
que não estejam expressamente previstos.

1
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IX - DISPOSIÇÕES .FINAIS

43. Se qualquer das partes tiver de ingressar em juízo para compelir a outra ao cumprimento de
quaisquer condições contratuais, a parte culpada, além das punições que lhe forem
impostas, responderá por todas as custas, despesas judiciais c pelos honorários de advogado
da parte inocente.

44. A ação ou omissão, total ou parcial, da CONCEDENTE na exigência de seus créditos ou
do cumprimento das obrigações contratadas, não eximirá o CONCESSIONÁRIO quanto ao
fiel cumprimento das obrigações estabelecidas no presente Instrumento, as quais
permanecerão válidas e exigíveis, a qualquer tempo, como se tolerância não houvesse
ocorrido.

45. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes,
em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe
são anexos.

46. Fica eleito como competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de
, para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação

deste instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

47. Este Contato é assinado em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das
testemunhas que também o assinam.

CONCEDENTE

CONCEDENTE

TESTEMUNHAS:

NOME:
C.I:

de

27

de 2

NOME:
C.I:

CONCESSIONÁRIO

CONCESSIONÁRIO
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CONCESSÃO DE USO DE ÁREA. COM I1'iVESTIMENTO. PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
INTERNACI01'iAIS ElOU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÃNDIA - TEN. CEL.
AVIADOR CÉSAR BOMBONATO.

ANEXO V - (MODELO)

LALl

1

."

TERMO DE REFERÊNCIA

V-I. REQUISITOS TÉCNICO-OPERACIONAIS PARA fMPLANTAÇÃO E
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE COMPLEXO LOGÍSTICO EM SBUL.

V-LA. NIVELADORA DE DOCA EMBUTIDA

V-11. TERMO DE SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA

V-lll. REQUISITOS TÉCNICOS PARA INTERVENÇÕES NA ÁREA
(Requisitos de Engenharia para implantação de complexos logísticos - NOVO
TECA).

V-llIA REQUISITOS CONSTRUTIVOS - BARREIRAS DE SEGURANÇA E
VIAS.

V-IV. REQUISITOS AMBIENTAIS DA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE
COMPLEXO LOGÍSTICO NO AEROPORTO DE UBERLÃNDIA.

V-llIA AVALIAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO
COMPLEXO LOGÍSTICO
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Termo de Referência para Concessão de uso de área com investimento para implantação, exploração
comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou
nacionais no Aeroporto Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato.

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 conclusão mostra que a atividade de
logística deve ser considerada como um dos fatores mais importantes dentro de uma organização,
pois possibilita grande oportunidade de conquistar novos negócios.

No atual cenário de globalização, as empresas necessitam de maior eficiência e
produtividade. Apurar custos nas organizações é de grande relevância. Necessário se faz a redução
desses custos, contudo, sem perder a competitividade.

Nos custos totais de uma empresa, destacam-se os logísticos, que abrangem os gastos •
com transporte, que representam em tomo de 60% dos custos, custos com armazenagem, custos com
administração e estoques (Lima, 2006), dentre outros. Por conseguinte, otimizar a atividade logística
tomou-se um diferencial competitivo, e a busca contínua da eficiência neste campo pode manter ou
ampliar a fatia de mercado das organizações.

Impulsionado pelo aumento do consumo e pela necessidade de as empresas investirem
em instalações de armazenagem, a oferta de Centros Logísticos vem crescendo nos últimos anos e o
mercado de galpões industriais 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 investimento na compra do terreno ou na construção do
armazém, além do compartilhamento das despesas da área comum com as 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 de armazenagem e movimentação de cargas. Dentre as inovações, a Empresa tem
como meta destinar áreas para exploração de Centros de Distribuição e Centros de Apoio Logístico,
dando enfoque para o projeto estratégico de Concessão de Área para Implantação de Centro
Logístico, com previsão de alfandegamento.

O município de Uberlândia está localizada no Triângulo Mineiro, a oeste da capital do
Estado, distando daquela cerca de 556 quilômetros.

A localização geográfica do município é privilegiada: situando-se praticamente no centro
geométrico do Brasil e da América do Sul.

Possui uma população de 619.536 habitantes, sendo o município mais populoso da região
do Triângulo Mineiro e segundo município mais populoso de Minas Gerais. Uberlândia também é a

RESPONSÁVEL PElA VAl.IDA o

02-
RODRIGO OTAVlO J. DE MEDEIROS

SLDP - MAT 95.605-85
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quarta maior cidade do interior do pais, atrás apenas de Campinas, São José dos Campos e Ribeirão
Preto, e a maior fora de São Paulo. Ocupa uma área de 4 115,82 km2, sendo que 135,3492 km2 estão
em per/metro urbano. A cidade apresenta uma taxa de urbanização de 97,56%, e um IDH da ordem
de 0,830.

Em termos de acessibilidade, possui ligação rodoviária com os grandes centros nacionais:
São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia e Brasília.

O Produto Interno Bruto - PIB (20 11) de Uberlândia alcança R$ 18,67 bilhões e é o 27°
maior do Brasil, com destaque para a prestação de serviços.

A principal vocação de Uberlândia é a logística, baseada, por um lado, em sua
localização estratégica e, por outro lado, nos esforços que vêm sendo feitos pela administração
municipal em dotar a cidade de infraestrutura que potencialize esta vocação. Foi a primeira cidade
fora do Amazonas a conseguir um Entreposto da Zona Franca de Manaus.

A cidade se liga aos principais mercados do país, ao Mercosul e ao mundo por meio de
excelente infraestrutura logística que engloba transporte rodoviário, aéreo, hidroviário e ferroviário.

O município é servido por cinco rodovias federais de grande importância para as regiões
Sudeste, Centro-oeste e Norte. Esta condição permite que a cidade represente um ponto de passagem
e contato com diversos centros comerciais e consumidores do país, como São Paulo, Belo Horizonte,
Goiânia e Brasília; são elas:

• BR-050: Brasília (DF)/Uberlândia/São Paulo (SP);
• BR-365: Montes Claros (MG)/Uberlândia/São Simão (GO);
• BR-452: Rio Verde (GO)/Uberlândia/Araxá (MG);
• BR-455: Uberlândia/Campo Florido (MG)/Planura (MG);
• BR-497: Uberlândia/Iturama (MG)/Paranaíba (MS).

RESPON VEL PELA VALIDAçAO

RODNIOO OTÁViO J. DE MEDEIROS
SLDP- MAT 95.605-85

O Aeroporto de Uberlândia - Ten. Ce!' Aviador César Bombonato - SBUL é o 2° maior
de Minas Gerais em número de passageiros transportados e tem capacidade para atender mais de 2,4
milhões passageiros por ano.

Recentemente passou por um processo de modernização, que incluiu reforço no
pavimento dos pátios e da pista de pouso e decolagem, e hoje comporta aeronaves do porte do B737
e Airbus 320. Linhas regulares e sem escalas dão acesso rápido a capitais como São Paulo, Belo
Horizonte, Goiânia, Brasília e Rio de Janeiro.

O Aeroporto de Uberlândia - Ten. Ce!' Aviador César Bombonato - SBUL serve uma
rica região onde a indústria, agropecuária, comércio e o setor de serviços se destacam. A região conta
também com um número grande de universidades, e tem se firmado como um importante destino
brasileiro para o turismo de negócio.

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC, no
ano de 2014 apontam que aproximadamente 235 empresas sediadas em Uberlândia e 'üades no raio

4
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de abrangência aproximado de 135 km, como Araguari-MG, Catalão-GO, Ituiutaba-MG e Uberaba-
MG, realizaram importações que totalizaram US$ 2,5 bilhões.

IMPORTAÇÕES REALIZADAS POR EMPRESAS SEDIADAS NO MUNICÍPIO DE
UBERLÂNDIA E REGIÃO DE ABRANGÊNCIA POR MODAL DE TRANSPORTE - 2014

Descrição da Via de Valor FOB (US$) Peso Movimentado (Kg Relação FOB(US$)IKG
Transporte Líquido)

Maritima 2.346.754.183 3.158.269.857 0,74
Aérea 86.870.369 1.993.486 43,58
Rodoviária 69.757.940 83.822.744 0,83
Ferroviária 92.050 263.150 0,35

TOTAL 2.503.474.542 3.244.349.237 0,77

Fonte: Aliceweb •
A proposta de indicar o Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato,

para sediar um novo Complexo Logístico se baseia, por um lado, na possibilidade de o aeroporto
comportar a implantação de estrutura voltada ao transporte de cargas de lojas virtuais e empresas de
comércio eletrônico e, por outro lado, porque esta modalidade de comércio, tradicional cliente do
transporte aéreo (mercadoria de alto valor agregado), vem apresentando crescimento explosivo no
Brasil, a índices que nunca baixaram de 30% ao ano. Isto se deve, em grande parte, ao fato de o
Brasil ser um dos cinco paises mais conectados à Internet no mundo e à elevação de grandes fatias da
população ao nível do consumo nos últimos anos.

Enquanto que nos primeiros anos deste comércio eletrônico foram estabelecidos centros
logísticos das grandes lojas virtuais principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, atualmente estes
centros já não dispõem da mesma agilidade para a distribuição dos produtos aos seus destinos finais.
Isto tem feito com que outras alternativas, no interior do Brasil, ganhem importância no contexto
deste setor.

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

RESPONSÁVEL PELARESPONSÁVEL PELA VALIDAÇ o
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a) Lei n° 5.862, 12 de dezembro de 1972 - Autoriza o Poder Executivo a constituir
a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - INFRAERO, e dá outras providências;

b) Lei nO8.666, 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; ..•.
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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 1° 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) Lei n.O13.303/2016, de 30 de junho de 2016: Dispõe sobre o estatuto jurídico da
empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

e) Decreto n° 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;

f) Resolução da ANAC nO302, de 05 de fevereiro de 2014 - Estabelece critérios e
procedimentos para a alocação e remuneração de áreas aeroportuárias;

g) Resolução da ANAC nO 116, de 20 de outubro de 2009 - Dispõe sobre os
serviços auxiliares ao transporte aéreo;

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

i) Norma de Utilização de Áreas Edificadas ou Não Edificadas da INFRAERO -
NI - 13.03/E (COM), de 27/01/2011;

j) Norma de Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira da INFRAERO - NI -
24.03 (CNT), de 07/08/2009;

k) Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero - RlLCI, editado nos
termos do art. 40 da Lei nO13.303, de 30 de junho de 2016, define e disciplina
as licitações e contratações de obras, serviços, inclusive os de publicidade
institucional, compras, locações, concessões de uso de áreas, instalações e
equipamentos aeroportuários, permissões e alienações de bens e outros atos de
interesse da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero e de
suas subsidiárias e controladas;

I) Portaria n° 957GC3 de 09 de julho de 2015 - Dispõe sobre as restrições aos
objetos projetados no espaço aéreo que possam afetar adversamente a segurança
ou a regularidade das operações aéreas, e dá outras providências;

m) Regulamento Brasileiro da Aviação Civil- RBAC n° 154 EMD I - estabelece as
regras a serem adotadas no projeto de aeródromos públicos;

RESPON VEL PElA VALIDAçAO

RODRIGO OTAVIO J. DE MEDEIROS
SLDP - MAT 95.605-85
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t)

r)

s)

u)

•

•Portaria ANAC na 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 nO158, de 13 de julho de 2010;

Portaria ANAC nO3104/SIA, de 27 de novembro de 2013 - Altera a Portaria
ANAC n° I227/SIA, de 30 dejulho de 2010;

Portaria nO 576/GC5, de 31 de agosto de 2012 e Instrução do Comando da
Aeronáutica - lCA 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);

Portaria n° 219/GC-5 de 27/03/2001 - Aprova critérios e fixa valores para a
aplicação e a cobrança das Tarifas Aeroportuárias de Armazenagem e de
Capatazia, sobre cargas importadas e a serem exportadas ou em situações
especiais e dá outras providências;

ABNT NBR 9050, de II de outubro de 2015 - estabelece critérios e parâmetros
técnicos aplicáveis a projeto, construção, instalação e adaptação de edificações,
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos às condições de acessibilidade;

w) Resolução ANAC n° 194/SRE/2016, de 29 de janeiro de 2016 - Reajusta os
tetos das tarifas aeroportuárias de embarque, conexão, pouso e permanência,
domésticas e internacionais, e de armazenagem e capatazia da carga importada
ou a ser exportada, conforme disposto pela Resolução n° 350, de 19 de
dezembro de 2014;

v)

n) Portaria N° 629/GM5 de 02 de maio de 1984 - Aprova e Efetiva Planos
Específicos de Zoneamento de Ruído e dá outras providências;

o) Portaria n° 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);

p) Resolução n° 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);

q) Resolução ANAC nO158, de 13 de julho de 2010 - Dispõe sobre a autorização
prévia para a construção de aeródromos e seu cadastramento junto à ANAC;

x) NI - 2.05/A(GDI), de 02/01/2002, - Controle, guarda e eliminação de
documentos;

RESPON V!::L. PELA VALIDAÇÁO
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y) NI - 19.08/D(LOG), de 23/01/2015 - fixa preços mínimos e estabelece critérios
de cobrança para utilização de serviços, equipamentos e facilidades nos
terminais de logística de carga;

z) Decreto nO6759 de 05/02/2009 - Regulamenta a administração das atividades
aduaneiras, e a fiscalização, o controle e a tributação das operações de comércio
exterior;

aa) Portaria RFB n° 3518, de 30 de setembro de 2011 - Estabelece requisitos e
procedimentos para o alfandegamento de locais e recintos e dá outras
providências;

bb) Portaria RFB nO113, de 31 de janeiro de 2013 Altera a Portaria RFB n° 3.518,
de 30 de setembro de 2011, que estabelece requisitos e procedimentos para o
alfandegamento de locais e recintos e dá outras providências;

cc) INSTRUÇÃO NORMATIVASRF N° 241, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2002
que dispõe sobre o regime especial de entreposto aduaneiro na importação e na
exportação;

dd) INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 102, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1994
que disciplina os procedimentos de controle aduaneiro de carga aérea
procedente do exterior e de carga em trânsito pelo território aduaneiro;

ee) INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N° 680, DE 02 DE OUTUBRO DE 2006
que disciplina o despacho aduaneiro de importação;

fi) Resolução da Anvisa - RDC nO346, de 16 de dezembro de 2002, que aprova o
regulamento Técnico para a Autorização de Funcionamento e Autorização
Especial de Funcionamento de Empresas interessadas em operar a atividade de
armazenar mercadorias sob vigilância sanitária em Terminais Aquaviários,
Portos Organizados, Aeroportos, Postos de Fronteira e Recintos Alfandegados;

gg) Lei n06938, de 1981 - Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus
fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências.

hh) Lei n09.605, de 1998 - Lei de crimes ambientais - Dispõe sobre as sanções
penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente, e dá outras providências.

ii) Resolução da Anvisa -RDC N° 2, de 8 de janeiro de 2003.

jj) Resolução da Anvisa - RDC nO56, de agosto de 2008.

kk) Lei Municipal Complementar nO432 de 19/10/2006 - Aprova o Plano Diretor
do município de Uberlândia, estabelece os princípios básicos e as diretrizes para
sua implantação, revoga a Lei Complementar n° 078 de 27 de abril de 1994 e dá
outras providências;

'\
RE:SPON VEr; PELA LABORAçAO RESPONSÁVEL PELA VALIDAçAO
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11) Lei Municipal Complementar nO 523 de 07/04/2011 - Dispõe sobre o
parcelamento do solo do municipio de Uberlândia e de seus Distritos e dá outras
providências;

mm) Lei Municipal Complementar N" 524, de 08 de abril de 2011 - Código de Obras
e Edificações de Uberlândia;

nn) Lei Municipal Complementar nO525, 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 n° 245, de 30 de novembro de 2000 e suas alterações
posteriores;

00) Lei Municipal Complementar n° 565 de 19 de junho de 2013 - Acresce o 9 3°
ao art. 9°, da Lei Complementar n° 523, de 7 de abril de 2011, e suas alterações,
que "dispõe sobre o parcelamento do solo do municipio de Uberlândia e de seus
Distritos e dá outras providências"; •

pp) Lei Municipal Complementar nO551 de 05 de dezembro de 2012 - Altera a Lei
Complementar nO525, de 14 de abril de 2011 que "dispõe sobre o zoneamento
do uso de ocupação do solo do municipio de Uberlândia e revoga a Lei
Complementar n° 245, de 30 de novembro de 2000 e suas alterações
posteriores";

qq) Portaria n° 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;

rr) Portaria N° 629/GM5 de 02 de maio de 1984 - Aprova e Efetiva Planos
Especificos de Zoneamento de Ruído e dá outras providências;

ss) Resolução nO 279 de 10 de julho de 2013 - Estabelece critéríos regulatórios
quanto à implantação, operação e manutenção do Serviço de Prevenção,
Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromos Civis (SESCINC);

•

EDSON ANTUNES
DCSL - MAT. 9 .

RESPONS VEL PELARESPON VEL PElA VALIDA o
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3. DEFINIÇÕES, SIGLAS E CONCEITOS.

• ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas;

• AIS0: Análise de Impacto sobre a Segurança Operacional.

• Alfandegamento: pela definição dada pelo Artigo 2° da portaria RFB N° 35158 de
30/09/2011, entende-se por a1fandegamento a autorização, por parte da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), para estacionamento ou trânsito de veículos
procedentes do exterior ou a ele destinados, embarque, desembarque ou trânsito de
viajantes procedentes do exterior ou a ele destinados, movimentação, armazenagem e
submissão a despacho aduaneiro de mercadorias procedentes do exterior, ou a ele
destinadas, inclusive sob regime aduaneiro especial, bens de viajantes pro dentes do

9
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exterior, ou a ele destinados e remessas postais internacionais, nos locais e recintos onde
tais atividades ocorram sob controle aduaneiro;

• ANAC: Agência Nacional de Aviação Civil;

• APF: Adicional de Preço Fixo;

• ART - Anotação de Responsabilidade Técnica: instrumento por meio do qual o
profissional engenheiro registra as atividades técnicas solicitadas em contratos escritos
ou verbais para o que foi contratado, conforme a Lei nO6.496, de 7 de dezembro de 1977;

• As Built: Representação gráfica dos projetos de engenharia que incorpora todas as
revisões decorrentes de eventuais modificações de campo, constituindo a situação final
das instalações construídas;

• ATM: Terminal de Auto Atendimento Bancário.

• AVSEC: Segurança da Aviação Civil Contra Atos de Interferência Ilícita, definido no
PNAVSEC, Decreto n07.168, de 05/0/2010;

• AWB: Air Way Bill. Conhecimento aéreo;

• BL: Bill oflading- Conhecimento de transporte marítimo;

• Centro Logístico: empreendimento localizado em área fechada, podendo ser alfandegada
ou não, composto por galpões modulares flexíveis onde são instaladas várias empresas.
Conta com estrutura fisica e serviços compartilhados que permitem flexibilidade no
rateio de seus custos entre os operadores;

• CFTV - Circuito Fechado de Televisão;

• Complexo Logístico: área delimitada para execução das atividades de movimentação e
armazenagem de cargas, podendo ser alfandegada;

• COMAR: Comando da Aeronáutica;

• CONCEDENTE: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO;

• CONCESSIONÁRIO: Empresa vencedora do certame licitatário, que venha a firmar
contrato com a INFRAERO;

• CRT: Conhecimento Internacional de Transporte Rodoviário;

• ElA: Estudo de Impacto Ambiental;

• EPI: Equipamento de Proteção Individual;

• Etapa I: Corresponde à realização do cadastramento das instalações existentes em todas
as disciplinas de engenharia, incluindo o levantamento topográfico do terreno, geotecnia,
apresentação do Estudo Preliminar e estimativa de custos do empreendimento.

RESPQNsAVI';L P!,;LA VA1JDAçAO

RODRIGO OTAVIO J. DE MEDEIROS
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•Lado AR: A área de movimento do aeródromo, terrenos adjacentes e edificações, cujo
acesso é controlado;

Lado TERRA: Área pública, cujo acesso em situação normal não é controlado;

Logística integrada: De acordo com Fleury et ai. (2000), a integração logística deve ser
vista como um instrumento de marketing, uma ferramenta gerencial, capaz de agregar
valor por meio dos serviços prestados. Para que a gestão logística ocorra de forma
integrada, faz-se necessário que a mesma seja tratada como sistema, ou seja, um conjunto
de componentes interligados, trabalhando de forma coordenada, visando atingir objetivos
comuns como, atender aos níveis de serviços dos clíentes, estabelecidos pelá estratégia

• Etapa 2: Corresponde à elaboração do Projeto Básico e do Projeto Executivo em todas as
disciplinas de arquitetura e engenharia (pavimentação, fundações, cálculo estrutural,
instalações hidráulicas, elétricas, drenagem, eletrônicas, etc.), juntamente com o
orçamento detalhado, contendo a composição dos preços.

• ETE: Estação de tratamento de esgoto;

• Faturamento bruto: somatório dos valores provenientes das receitas dos produtos ou
serviços prestados pelo CONCESSIONÁRIO;

• Fiel Depositário: responsável pela guarda de bem durante processo de nacionalização;

• Fiscalização: atividade desenvolvida pelo setor específico da INFRAERO para
acompanhamento do contrato;

• Grupo Econômico: empresas que estão de alguma forma unidas societariamente por sua
composição de sócios e/ou acionistas, sejam pessoas fisicas e/ou jurídicas, para exercer •
atividade industrial, comercial ou qualquer outra atividade econômica, ainda que com
personalidade jurídica diferentes;

HAWB: House Air Way Eill - Conhecimento aéreo para cargas que tenham sido objetos
de consolidação;

Hub - Ponto central concentrador para coletar, separar e distribuir para uma determinada
área ou região específica;

ICAO: lnternational Civil Aviation Organization (Organização da Aviação Civil
Internacional);

INPC-IBGE: Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística;

IS: Instrução Suplementar .

KF: Casa de Força;

kVA: quilovoltampere: é uma unidade de medida equivalente a 103 voltamperes;

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

, "
: '
I
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de marketing, ao menor custo total de seus componentes para o alcance da excelência
logística;

• Lux: unidade de iluminamento, intensidade de ilwninação ou iluminância;

• MaU Comercial: conjunto de estabelecimentos comerciais corno lojas, lanchonetes,
restaurantes, salas de cinema, playground e estacionamento, caracterizado pelo seu
fechamento em relação à cidade;

• MANTRA: Sistema Integrado de Manifesto, do Trânsito e do Armazenamento da
Receita Federal do Brasil;

• MAWB: Master Air Way Bill- Conhecimento aéreo para cargas;

• Modal Aéreo: Modalidade logística de transporte de carga por via aérea onde as cargas
importadas e exportadas são amparadas por conhecimento aéreo (MAWB, AWB e
HAWB, ou equivalente), embarcadas e desembarcadas originalmente em aeronaves, em
qualquer aeroporto brasileiro, inclusive aquelas que sejam recebidas no seu destino por
meio de trânsito aduaneiro em qualquer modal;

• Modal Marítimo: Modalidade logística de transporte de carga por via aquaviário onde as
cargas importadas e exportadas são amparadas por conhecimento marítimo (BL ou
equivalente), embarcadas e desembarcadas originalmente em embarcações, em qualquer
porto brasileiro, inclusive aquelas que sejam recebidas no seu destino por meio de
trânsito aduaneiro em qualquer modal;

• Modal Terrestre: Modalidade logística de transporte de carga por via terrestre onde as
cargas importadas e exportadas são amparadas por conhecimento rodoviário de
transporte (CRT ou equivalente), embarcadas e desembarcadas originalmente em
veículos de transporte rodoviários, em qualquer ponto de fronteira brasileiro, inclusive
aquelas que sejam recebidas no seu destino por meio de trânsito aduaneiro em qualquer
modal;

• OCR: Opticai Character Recognition: tecnologia que permite reconhecer caracteres de
texto em imagens, transformando-os em texto editável;

• Padrão Classe A - Centro Logístico que possui alta tecnologia, com pé direito elevado e
piso com alta resistência;

• Padrão Flex - Galpões modulares que podem ser utilizados individualmente ou
agrupados

• Padrão Monousuário - Galpões individuais para atender wn único cliente;

• Parcela variável do contrato: Percentual aplicado sobre o faturamento bruto mensal
auferido pelo CONCESSIONÁRIO na atividade fim, devidamente combinado em
cláusula contratual, a ser pago à CONCEDENTE, podendo ser cumulado com outras
formas de remuneração, tais como cobrança por quilograma movimentado pelo

RESPONSÁVEL PELA VALlDAÇAO

RODRIGO orAV10 J. UI<.:MEDEIROS
SLOP- MAT 95.605-85
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•

•

•

CONCESSIONÁRIO ou empresas que operem área para exploração comercial, por
exemplo;

• Plano de Negócios (do inglês Business Plan): Também chamado "plano empresarial", é
um documento que especifica, em linguagem escrita, um negócio que se quer iniciar ou
que já está iniciado;

• Pontos de Controle: Área delimitada para instalação de estação de trabalho, a serem
operados por empregados da CONCEDENTE para realização dos registros de
recebimento, movimentação, armazenagem e entrega de cargas nos Sistemas de Controle
Internos e de ordem aduaneira;

PPD: Pista de Pouso e Decolagem .

Preço Fixo Mensal: Valor mensal pago à CONCEDENTE pelo CONCESSIONÁRIO,
referente à concessão de uso de áreas, de instalações e de equipamentos dos aeroportos;

Preço Minimo Mensal: O valor minimo mensal a ser pago à CONCEDENTE 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 pelo
CONCESSIONÁRIO ou empresas que operem área para exploração comercial, por
exemplo;

• RAT - Relatório de Acompanhamento Técnico: documento que apresenta as
considerações da fiscalização técnica da INFRAERO;

•

• RIMA: Relatório de Impacto Ambiental;

• RILCI: Regulamento Interno de Licitações e Contratos da INFRAERO;

•

13
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RRT - Registro de Responsabilidade Técnica: Instrumento que substitui a ART, em
conformidade com a Lei n° 12.378, de 31 de dezembro de 2010, em contratos firmados
com arquitetos e urbanistas ou por pessoas jurídicas com finalidade social nas áreas de
arquitetura e urbanismo;

SBUL: Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato;

SDAI: Sistema Detecção e Alarme de Incêndio;

Seguro de Responsabilidade Civil: Ramo de seguro que tem por objetivo proteger a
empresa contra danos materiais, fisicos ou morais que esta venha causar
involuntariamente a terceiros;

SICA: Sistema Controle de Acesso de pessoas e veículos;

• SISCOMEX - Sistema Integrado de Comércio Exterior;
•

•

•
•

•

RESPONS RESPONSÁVEL PELA VALlDAÇÁO REo;SPONSAvEL PElA
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• Sistemas Críticos - Conjunto de equipamentos e ou procedimentos que quando
apresentam falhas podem impossibilitar a execução de determinadas atividades;

• SPDA: Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas;

• SPE: Sociedade de Propósito Específico;

• SRFB: Secretaria da Receita Federal do Brasil;

• TECA: Terminal de Logística de Carga;

• TECAPLUS: Sistema Informatizado do Controle de Cargas;

• TPS: Terminal de Passageiros.

• Truck Center - estabelecimentos preparados para atender veículos pesados de carga, de
passageiros e carreteiros;

• WMS: Warehouse Management System - São soluções/softwares para gerenciamento de
armazéns. A Infraero atualmente utiliza como WMS o TECAPLUS.

4. DA FINALIDADE

4.1. Destina-se este Termo de Referência à descrição detalhada de requisitos mínimos para
a concessão de uso de área, com investimento, objeto da licitação em pauta, não
cabendo ao CONCESSIONÁRIO alegar desconhecimento sobre este documento, sob
nenhuma hipótese.

4.2. Este Termo de Referência é anexo e parte inseparável do respectivo EditaI de licitação
e das Condições Gerais e Especiais anexas ao contrato, independentemente de
transcrição total ou parcial de seu conteúdo, devendo suas disposições serem
observadas e cumpridas pelo CONCESSIONÁRIO, durante toda a vigência
contratual.

5. DOOBJETO

5.1. Concessão de uso de área com investimento para implantação, exploração comercial e
operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou
nacionais, denominado Complexo Logístico, no Aeroporto Uberlândia - Ten. Cel.
Aviador César Bombonato.

5.1.1. O empreendimento deverá, obrigatoriamente, ser construído 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.

RESPON VEL PELAVALIDA o

RODRIGO OTÁVIO J. DE MEDEIROS
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6.5.

6. DA METRAGEM, LOCALIZAÇÃO, UTILIZAÇÃO DA ÁREA e SITUAÇÃO FíSICA
DA ÁREA.

6.1. A área objeto desta licitação mede 45.000 m2 (quarenta e cinco mil metros quadrados)
e está localizada no sítio aeroportuário do Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel.
Aviador César Bombonato, em Uberlândia/MG, conforme croqui ANEXO 11a este
Termo de Referência.

6.2. A área será entregue nas condições em que se encontra, cabendo ao
CONCESSIONÁRIO a responsabilidade pela elaboração dos projetos e execução das
benfeitorias, adequações, serviços e instalações complementares destinadas à
implantação do Complexo Logístico, em conformidade com o disposto neste Termo
de Referência e seus respectivos anexos, bem como observada a legislação pertínente
e melhores práticas de mercado.

É de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO a eventual aprovação dos projetos de •
engenharia necessários para as adequações, instalações e benfeitorias junto aos órgãos
municipais e estaduais, sempre que necessário ou previsto na legislação pertinente.

Caberá ao CONCESSIONÁRIO executar, às suas expensas, todos e quaisquer
serviços de adequações complementares, como instalações diversas, necessárias à
implantação e funcionamento global do Complexo Logístico em atendimentos às
exigências legais, em especial àquelas que envolvem os requisitos e exigências quanto
ao alfandegamento e processamento de cargas pelos órgãos anuentes.

As benfeitorias permanentes realizadas serão revertidas ao patrimônio da União ao
término do contrato, independentemente de qualquer indenização por parte da
CONCEDENTE.

6.6. Os equipamentos móveis adquiridos pelo CONCESSIONÁRIO estão excluídos da
transferência ao patrimônio da União ao término do contrato.

6.7. O CONCESSIONÁRIO poderá, mediante análise do CONCEDENTE, agregar
atividades acessórias a serem exploradas comercialmente, diretamente ou por •
terceiros, tais como:

v'

v'

v'

v'

v'

I

Restaurante.

Centro de Treinamento.

Área de reparo e limpeza de caminhões.

Armazéns gerais (não alfandegados).

Atacarejo (vocação local); Obs.: Atacarejo é um neologismo que designa uma
forma de comércio que reúne atributos de duas formas tra {cionais de
comercialização: o atacado e o varejo.

RESPON' V~L PEVr. VALIDAçA.O
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,/ Bancos ou ATM.

,/ Atividades correlatas ao objeto do presente termo de referência.

6.8.

6.8.1.

6.9.

6.9.1.

Outros produtos ou serviços correlatos realizados na área do TECA, como
estacionamento de caminhões, aluguel de salas para prestadores de serviços, dentre
outros listados no item 6.10, terão percentual adicional de seu faturamento bruto
repassados à CONCEDENTE, nos seguintes termos: 7% (sete por cento) se for
prestado direto pelo operador e 15% (quinze por cento) se for prestado por
subconcessão, inclusive sobre luvas, outorgas e assemelhados.

Os percentuais deverão ser aplicados sobre o valor percebido pelo concessionário.

Será possivel a contratação de terceiros para a exploração de áreas, instalações e
equipamentos para a implantação dos serviços de que trata os subitens 6.7 e 6.8
mediante o atendimento dos requisitos estabelecidos no contrato padrão
(Subconcessão ).

Caracteriza-se a contratação com terceiro para exploração de atividade acessória
quando a pessoa juridica responsável pela operação da atividade é diversa do
CONCESSIONÁRIO.

6.10.

6.11.

6.11.1.

6.11.2.

6.12.

6.13.

As atividades comerciais de que trata os subitens 6.7 e 6.8, poderão, a critério do
CONCESSIONÁRIO e com conhecimento prévio e anuência expressa da
CONCEDENTE, ser exploradas por Sociedade de Propósito Específico - SPE.

Os custos da construção, das instalações e benfeitorias, assim como a implantação das
vias de acesso que interligarão o Complexo Logístico ao Lado Ar à área terminal atual
do Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato e, no Lado Terra, à
rodovia marginal, ficarão a cargo do CONCESSIONÁRIO.

A localização e geometria da via Lado Ar deverá obedecer o Croqui 2, ANEXO lI.

O projeto da via Lado Terra e sua interligação com a Avenida é de
responsabilidade do CONCESSIONÁRIO, que deverá submetê-lo á aprovação da
Prefeitura Municipal e demais órgãos anuentes.

A guarda e a segurança da área serão de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO,
não cabendo á CONCEDENTE quaisquer ressarcimentos por furtos, acidentes ou
incidentes.

Os índices urbanísticos de ocupação do lote destinado à edificação do Complexo
Logístico deverá obedecer os critérios previstos na Lei Municipal Complementar nO
525, de 14 de abril de 20 11, com parâmetros conforme determinado na tabela abaixo:

RE.SPON' VEL PELA. VALlDAçAO
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Região de implantação Taxa de Coeficiente de Afastamen Afastamento Testada Dimensão

do Centro Logístico
Ocupação do aproveitamento to Frontal lateral e fundo Mínima do mínima do
Lote (%) (1) (m) mínimo(m) lote (m) lote (m')

Região A - Zona de
Proteção Aeroportuária 60 - 3 1,5 10 250

alterações que porventura venham a ocorrer na referida Lei Municipal Comylementar
nO525, de 14 de abril de 2011, deverão ser observadas pelo CONCESSIONARIO.

7. DOS PRAZOS

6.14. As benfeitorias permanentes serão revertidas ao patrimônio da União ao término do
contrato, independentemente de qualquer indenização por parte da CONCEDENTE.
Os equipamentos móveis estão excluídos da transferência ao patrimônio da União.

•7.1. O prazo de vigência contratual será de 300 (trezentos) meses, contados a partir da data
de assinatura do contrato, sem prorrogação, salvo as disposições constantes no
Parágrafo 6° Seção 11do Artigo 49 incisos I a IV do Regulamento de Licitações e
Contratos da INFRAERO.

8. DAS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO

8.1. Em se tratando de área a ser alfandegada caberá ao CONCESSIONÁRIO, às suas
expensas, atender aos requisitos dispostos na Portaria RFB nO3518, de 30 de setembro
de 2011 e atualizações futuras, bem como legislações específicas dos demais órgãos
anuentes e intervenientes.

8.2. Além dos requisitos descritos neste Termo de Referência e Anexos, o
empreendimento poderá atender ao padrão Monousuário ou F1ex, respeitando, no
mínimo, o padrão "Classe A", obedecendo as seguintes características:

8.2.1. 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.

8.2.2. 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);

17
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O método construtivo da cobertura deverá primar pela utilização de luz natural,
sem comprometer o conforto térmico e bem estar dos ocup rk:s, e mesmo

"
8.2.3.



8.2.16. Sistema informatizado de controle de acesso de pessoas e veículos, dotado de
catracas e cancelas eletrônicas e sensores de presença;

8.2.17. 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;

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

8.2.19. Infraestrutura para áreas de estacionamentos de funcionários e clientes, 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
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8.2.14.

prevendo uma menor necessidade de intervenção ou reparos periódicos. Deverá
prever as linhas de vida para uma sua manutenção segura.

A altura máxima externa das edificações não poderá ultrapassar as superficies
limitadoras de obstáculos dos aeródromos, conforme previsto na Portaria nO957
GC3 de 09 de julho de 2015 do COMAER;

Via de acesso no Lado Ar ligando o Complexo Logístico ao Terminal de
Passageiros;

Via de acesso Lado Terra ligando à área externa ao sítio aeroportuário
(devidamente aprovada nas instituições competentes);

O sistema de iluminação dos Terminais deverá ser dimensionado para produzir, no
mínimo, 150 lux no período noturno, medidos na altura de trabalho;

Reserva de área para implantação de Estação de Tratamento de Esgoto - ETE;

Rede de comunicação de dados e voz de última geração;

Coleta seletiva de lixo;

Renovação mecânica do ar;

Docas com plataformas niveladoras, com acesso de I caminhão por vez (1 módulo
com entrada vazada tipo eclusa).

Pátio dotado de sistema de iluminação suficiente para funcionamento do terminal
em regime 24h.

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

8.2.15. Portaria de controle de acesso e fiscalização coletiva, em regime 24h, com
instalação de balança rodoviária;

8.2.13.

8.2.8.

8.2.9.

8.2.10.

8.2.11.

8.2.12.

8.2.7.

8.2.6.

8.2.5.

8.2.4.

.~INFRAERO
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congestionamentos ou filas de espera de caminhões nas vias de acesso ao Centro
Logistico;

8.2.20. Vias de circulação de veiculos e acesso internos dotados de sinalização vertical e
horizontal;

8.2.21. Sistema de eclusa para caminhões (gaiola) e lombada antifurto (piso dilacerador),
dilacerador de pneus na guarita do Lado Ar;

8.2.22. Sistema de combate a incêndios dotados de detectores de fumaça, hidrantes,
extintores, além de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio;

8.2.23.

8.2.24.

8.2.25.

Reservatório de água;

Bicicletário;

Construção de edificação para apoio aos caminhoneiros prevendo área de descanso,
sanitários/vestiários, refeitório, copa etc.; •

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

8.2.27.

8.2.28.

8.2.29.

8.2.30.

Sistema de Proteção de Descargas Atmosféricas - SPDA.

Central de Resíduos para o manuseio de resíduos sólidos;

Vias de circulação e calçadas de pedestres internas;

Vias de pedestres que interliguem o estacionamento de veículos ao prédio
administrativo dotada de cobertura simples;

8.2.31. Vias de acesso e circulação de veículos externos, interligando a via pública ao
complexo, pavimentada de forma definitiva, dotada de sinalização vertical e
horizontal;

8.2.32.

8.2.33.

8.2.34.

8.2.35.

8.2.36.

8.2.37.

8.2.38.

Áreas verdes e jardins;

Casa de Força (KF) para atendimento da demanda de energia projetada para o
complexo, com transformadores e demais instalações elétricas complementares; •

Edificação isolada para Grupo Gerador secundário;

Instalação definitiva para entrada de energia elétrica;

Rede de distribuição elétrica e telemática, em área externa, deverá ser subterrânea.
Nas áreas de armazém, deverão utilizar sistemas de eletrocalhas;

Rede de energia e iluminação aérea nas vias de acesso;

Rede de esgotamento sanitário e pluvial das edificações do complexo.

RESPONSÁVEL PElA VALIDAÇA.o
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ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ÁREAS COMERCIAIS DE LOGíSTICA DE
CARGA, ANEXO I a este Termo de Referência.

8.4. A CONCEDENTE, a seu critério, analisado o Plano de negócios apresentado pelo
CONCESSIONÁRIO, vedará a comercialização de produtos e prestação de serviços
considerados inadequados ou não condizentes ao objeto contratado.

9. DAS CONDIÇÕES DA ÁREA E DOS PROJETOS E OBRAS

9.1. A descrição das condições da área e os requisitos gerais para exploração da área a
serem cumpridos pelo CONCESSIONÁRIO para eventuais adequações constam no
ANEXO II - Termo de Situação Física da Área e ANEXO III - Requisitos Técnicos
para Intervenções na Área.

9.2. O CONCESSIONÁRIO deverá, antes do início das obras, apresentar à
CONCEDENTE a qualificação dos responsáveis técnicos para a sua execução,
mediante a entrega das respectivas ARTs e RRTs de execução.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

O CONCESSIONÁRIO deverá elaborar e apresentar à CONCEDENTE para visto,
antes do início das obras, o Estudo Preliminar do Empreendimento, seguidos do
Projeto Básico e do Projeto Executivo de Engenharia, com toda a documentação
técnica integrante de cada fase de desenvolvimento de projetos.

A área será liberada ao CONCESSIONÁRIO, para construção, de acordo com as
etapas de aprovação dos projetos.

O CONCESSIONÁRIO deverá, antes do início das obras, apresentar à
CONCEDENTE, a apólice do seguro de riscos de engenharia e responsabilidade civil
por valor e prazo iguais ao do investimento e execução das obras, respectivamente.

O CONCESSIONÁRIO poderá contratar empresas especializadas para a realização
dos projetos e obras necessárias, ficando, perante a CONCEDENTE, como único
responsável pelos serviços realizados.

As obras deverão obedecer os critérios previstos na Portaria nO957 GC3 de 09 de
julho de 2015, que dispõe sobre as restrições aos objetos projetados no espaço aéreo
que possam afetar adversamente a segurança ou a regularidade das operações aéreas, e
dá outras providências, e os previstos no Regulamento Brasileiro da Aviação Civil -
RBAC n° 154 EMD 01, que estabelece as regras a serem adotadas no projeto de
aeródromos públicos.

Havendo alterações nas referidas Portaria e RBAC, antes do inicio das obras, estas
deverão ser observadas.

Fica assegurado à CONCEDENTE o direito de inspeção e fiscalização, a quaisquer
obras, instalações ou benfeitorias, a qualquer tempo do seu desenvolvimento, podendo

I{KSPONsAvEL PElJ\ VAUDAçAO
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vetar total ou parcialmente aquelas que não estejam sendo executadas em
conformidade com os projetos previamente aprovados.

9.9. 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.

9.10. O CONCESSIONÁRIO deverá desenvolver e apresentar, no período de 30 (trinta)
dias corridos, antes do início da atividade, para aprovação da CONCEDENTE, plano
operacional para emergência.

9.12.

9.11. O CONCESSIONÁRIO deverá fornecer à CONCEDENTE 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.

O CONCESSIONÁRIO deverá evitar situações que gerem inquietações na obra e/ou
serviços, tais como: atrasos de pagamento e descumprimento de obrigações
trabalhistas.

9.13. 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.

•
9.14. 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 dos investimentos realizados.

9.15.

9.15.1.

9.16.

Correrão, também, por conta do CONCESSIONÁRIO, as despesas relativas a:

Licenciamento Ambiental das suas atividades, incluindo o ônus da elaboração de
Estudos de Impacto Ambiental e respectivos Relatórios - ElA/RIMA, ou quaisquer
outros documentos exigidos pelos órgãos ambientais.

Compatibilização e adequação de suas instalações às exigências dos órgãos
ambientais e da CONCEDENTE. •
No que se referem aos aspectos de meio ambiente:

De acordo com as características da área poderá haver necessidade de
licenciamento ambiental, aprovação de projetos de adequações perante às
concessionárias de energia e de saneamento básico, entre outras exigências, ficando
a responsabilidade dessas autorizações/aprovações e todas as despesas delas
decorrentes por conta do possível concessionários.

Antes do 11lICIO de qualquer obra de adequação e/ou .pliação, o
CONCESSIONÁRIO deverá consultar, elaborar e apresentar par~ aprovação da

<
9.17.2.

9.17.

9.17.1.

RESPON VELPE~ ORAçAO R8SPONSA VEL PELA VALlDAçAO RESPONSÁVEL PI'
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Coordenação de Meio Ambiente do Aeroporto, o Plano de Controle Ambiental da
Obra - PCAO, que tem como objetivo minimizar os impactos ambientais gerados
pelos processos construtivos e reduzir os passivos ambientais normalmente gerados
na fase de implementação de um empreendimento. O modelo de PCAO elaborado
pela lnfraero, anexado a este documento (ANEXO IV), servirá de guia para o
CONCESSIONÁRIO, que deverá adequá-lo às características de seu
empreendimento, sendo este Plano parte de seu projeto.

9.17.3. O CONCESSIONÁRIO deverá obedecer às legislações ambientais e sanitárias
aplicáveis ao gerenciamento dos resíduos provenientes das obras e das atividades
diárias, desde a geração até a sua destinação final.

9.17.4. É obrigação do CONCESSIONÁRIO manter as áreas sob sua responsabilidade,
isentas de criadouros de larvas de insetos e de insetos adultos, de roedores e de
quaisquer outros vetores transmissores de doenças, sejam elas de notificação
compulsória no território nacional ou não, bem como mantê-las livre de animais
peçonhentos, cuja presença implique riscos à saúde individual ou coletiva.

9.17.5. O CONCESSIONÁRIO, após o período de concessão, deverá devolver a área à
União sem passivos ambientais. A comprovação se dará por meio estudo de
Parecer Técnico do órgão ambiental competente, atestando a integridade da área.

9.17.6. O CONCESSIONÁRIO será responsável pelo cumprimento dos Termos do
Licenciamento Ambiental da obra e pelo cumprimento do Lei de Crimes
Ambientais (Lei 9.605, de 12/021l998, e Decreto nO3179, de 2l/1 Oll 999).

10. OBRIGAÇÕES DO CONCESSIONÁRIO

10.1. Quanto ao ALFANDEGAMENTO:

10.1.1. O CONCESSIONÁRIO deve adotar todas as providências cabíveis e legais para
alfandegamento das áreas e manutenção das existentes junto à autoridade
aduaneira, caso seja do seu interesse.

10.1.2. A CONCEDENTE, como ente interessado no sucesso do negócio, apoiará em suas
diversas esferas, todos os assuntos e ações que envolvam o pleno funcionamento
do Complexo Logístico em todas as suas fases.

10.1.3. O CONCESSIONÁRIO deverá atender os critérios estabelecidos na Resolução da
ANAC nO116, de 20 de outubro de 2009, que dispõe sobre os serviços auxiliares
ao transporte aéreo.

RESPON VEL PELA VALIDAçAO
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10.2. Quanto à SEGURANÇA:

10.2.1. Manter seus empregados uniformizados e calçados, dotando-os dos necessàrios
complementos para a atividade desenvolvida (EPI e outros que a atividade
realizada demandar).

10.2.2. A guarda e segurança das áreas concedidas para exploração, gestão e prestação dos
serviços no Complexo Logístico serão de responsabilidade do
CONCESSIONÁRIO a partir da assinatura do contrato, não cabendo à
CONCEDENTE realizar qualquer ressarcimento por eventualidades de furtos,
roubos, danos ou descaminhos, tanto dos bens, quanto das cargas.

10.2.3. Os pontos de controle de segurança deverão ser disponibilizados de acordo com a
legislação vigente para recintos alfandegados, localizados em zona primària, e
legislação de segurança da aviação civil contra atos de interferência ilícitos
(AVSEC).

10.2.4. Garantir a integridade fisica e absoluta das mercadorias manuseadas e
movimentadas por seus empregados, sendo responsabilizado por todo e qualquer
prejuízo na condição de fiel depositàrio, devendo ressarcir todos os valores
devidamente comprovados, tanto dos bens, quanto dos serviços relacionados aos
processos de importação, exportação, carga nacional e outros.

10.2.5. O CONCESSIONÁRIO deverá 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.

10.2.6. O CONCESSIONÁRIO deverá 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.

10.2.7. O CONCESSIONÁRIO deverá realizar, sob a coordenação, demanda, supervisão e
em prazos estabelecidos pela CONCEDENTE, o inventário fisico e sistêmico das
cargas armazenadas no Complexo Logístico.

10.2.8. O CONCESSIONÁRIO deverá manter seguro de responsabilidade geral contra
roubo, furto, incêndio, descaminho, perda total, avarias ocasionadas por danos
involuntàrios, e danos decorrentes da operação, conservação e uso do Complexo
Logístico, incluindo as atividades executadas nas demais áreas do aeroporto.

10.2.9. O CONCESSIONÁRIO deverá aprovar, junto ao Corpo de Bombeiros da
localidade, antes do início da operação do Complexo Logístico, projeto de combate
a incêndio e pânico, apresentando cópia à CONCEDENTE, juntamente com os
respectivos ARTIRRT.

•

•

XAVIBR
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10.2.10. O CONCESSIONÁRIO deverá apresentar cópia da Apólice do Seguro de
Responsabilidade Geral à CONCEDENTE.

10.2.11. Quanto à Segurança Operacional: Qualquer atividade oriunda deste contrato de
concessão que possa ter interface com a infraestrutura e/ou processos,
procedimentos operacionais do aeroporto deverá ter seu início precedido pela
elaboração das respectivas Análises de Impacto sobre a Segurança Operacional
(AISO), realizadas pela Comissão de Segurança Operacional do Aeroporto (CSO),
que estabelecerá as condições a serem cumpridas para os riscos eventualmente
venham a ser identificados.

10.2.11.1. O CONCESSIONÁRIO deve atender ao RBAC N° 107, nos seus itens
107.61, 107.161, 107.163, 107.165, 107.167, 107.169, que trata de modo
genérico dos controles de segurança que devem ser adotados relativos à carga
mala postal e outros itens.

10.2.11.2. O CONCESSIONÁRIO deve atender à Instrução Suplementar (IS) n° 107,
que prevê em seus itens, de forma específica, as medidas que devem ser
adotadas em relação à proteção da carga, em especial os itens: 107.61,
107.161,107.163,107.165,107.167,107.169

10.3. Quanto à COBRANÇA:

10.3.1. Cobrar, pelos serviços prestados, tarifas de armazenagem e capatazia conforme
estabelece a Resolução ANAC nO 194/SRE/2016 e Portaria n° 219/GC-5, de
27/03/2001 ou outras que venham a substitui-Ias.

10.3.2. Cobrar pela prestação de serviços correlatos não englobados nas tarifas previstas no
item anterior, tendo como parâmetro inicial os serviços e preços mínimos
estabelecidos na Norma da Infraero (NI) - 19.08 (LOG).

10.3.3. Informar todas as possíveis flexibilizações tarifárias, negociadas junto a
importadores, exportadores e demais prestadores de serviços e clientes à
CONCEDENTE.

10.3.4.

10.4.

10.4.1.

Efetuar os pagamentos à CONCEDENTE conforme dispositivos deste Termo,
independente de possível inadimplência de terceiros.

Quanto à OPERAÇÃO:

O objeto da atividade a ser realizada na área dada em concessão engloba as
atividades de natureza técnic%peracionais desenvolvidas no Terminal de Cargas
do Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato, em especial a
armazenagem e capatazia de cargas, que passa a ser de responsabilidade legal
CONCESSIONÁRIO, que passará a exercer o papel de Fiel Depositário perante a
Receita Federal do Brasil, atendendo à legislação vigente que versa sobre o tema.

RESPONsA L.PELA ORAçAO RESPONsAVEL. PELA VALIDA o
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10.4.2. Os serviços básicos a serem realizados pelo CONCESSIONÁRIO incluem as
tarefas de manuseio e movimentação de cargas de importação, exportação,
entreposto, trânsito aduaneiro, courier e em perdimento, bem como as atividades
operacionais do TECA, nas suas diversas interfaces para a carga aérea, marítima e
terrestre, dentro do conceito de logística integrada.

10.4.3. Os serviços acima mencionados constituem-se em macro referência, uma vez que
as atividades são apresentadas de forma abrangente, considerando que as
peculiaridades de cada modal (aéreo, marítimo e terrestre), o "modus operandi" e
as diversas interfaces e tarefas associadas deverão ser minuciosa e detalhadamente
verificadas e avaliadas.

10.4.4. O CONCESSIONÁRIO deverá aplicar, no planejamento e na execução diária de
suas atividades, medidas operacionais ágeis, seguras e eficazes no andamento
normal dos trabalhos, de modo a minimizar continuamente o tempo de
processamento das cargas no TECA e não comprometer sua principal •
característica, que é a rapidez.

10.4.5. Outras atividades afins serão executadas pelo CONCESSIONÁRIO sob a
fiscalização da CONCEDENTE, em absoluta conformidade com suas normas e
com as legislações que regulamenta as atividades do Fiel Depositário no TECA.

10.4.6. O CONCESSIONÁRIO deverá manter o pleno funcionamento das atividades
objeto deste termo de referência durante as 24 horas diárias ininterruptamente.

10.4.6.1. Mediante autorização expressa da CONCEDENTE, a operação do Terminal
poderá ser reduzida.

10.4.7. O CONCESSIONÁRIO deverá prover a limpeza, atendendo as legislações
vigentes, das áreas objeto da concessão, dando solução adequada à retirada de lixo
e seu depósito em área externa ao sítio aeroportuário.

10.4.8. O CONCESSIONÁRIO deverá 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.

10.4.9. O CONCESSIONÁRIO deverá Prover mão de obra especializada para realização
das atividades de recebimento, armazenagem, movimentação e entrega de cargas,
logística, manutenção predial e de equipamentos, limpeza, segurança e comercial,
em quantitativo compatível com a demanda operacional e em atendimento e em
atendimento à legislação vigente.

10.4.10. O CONCESSIONÁRIO realizará a movimentação e armazenagem de carga em
área alfandegada e possíveis serviços inerentes ao processo de importação,
exportação e carga nacional.

RESPON VEL .PELA VALlDAçAO
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10.4.10. I. Este item inclui atividades que sejam solicitadas pelos órgãos anuentes
relacionadas às suas atividades aduaneiras.

10.4.11. O CONCESSIONÁRIO deverá prover local e equipe específica para a realização
de atendimento ao cliente/usuário.

10.4.11.1. A área deve ter, no mínimo, as seguintes facilidades: ar condicionado, acesso
à internet, bebedouro, cadeiras, bancadas, pontos de energia para notebooks e
outros julgados necessários ao conforto e facilidades ao cliente/usuário.

10.4.12. O CONCESSIONÁRIO deverá prover e manter os equipamentos necessários à
realização dos processos operacionais de recebimento, armazenagem,
movimentação e entrega de carga de qualquer natureza e cubagem, assim como os
bens administrativos do Complexo Logístico.

10.4.12.1. A critério do CONCESSIONÁRIO, os equipamentos atualmente em
operação no complexo poderão ser utilizados, por meio da formalização de
Termo de Comodato, mediante devolução ao término do contrato, no mesmo
estado de conservação e uso.

10.4.13. Registrar no Sistema Informatizado da CONCEDENTE, as etapas de
movimentação de carga.

10.4.14. O CONCESSIONÁRIO deverá utilizar os Sistemas Informatizados definidos pela
CONCEDENTE para efeito de controle do recebimento, armazenagem,
movimentação e entrega de carga em qualquer modalidade, bem como do processo
de tarifação e cobrança, inclusive, dos serviços logísticos acessórios.

10.4.14.1. O custo referente ao uso do sistema da CONCEDENTE será repassado ao
CONCESSIONÁRIO de acordo com o rateio já existente.

10.4.14.2. O CONCESSIONÁRIO deverá disponibilizar ambiente de infraestrutura
lógica e fisica para hospedagem dedicada dos sistemas e bancos de dados
necessários para o processamento de cargas que trata o item J 0.4.1 O, de
acordo com as configurações mínimas exigidas para montagem da
infraestrutura de tecnologia da informação a ser considerada na área objeto
da concessão, para hospedagem do Sistema de Gerenciamento do Armazém
(WMS), em razão da obrigatoriedade inicial de utilização dos Sistemas
operados pela CONCEDENTE.

10.4.14.3. Para servidor de aplicação, configuração mínima deverá ser:

• Windows Server 2008 R2.
• Processador Xeon 2,4Ghz.
• 16GbRAM.

RESPONS VEl. PELA VALIDAÇÁO
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• ITB Disco .

10.4.14.4. Para o Servidor de Banco de Dados, a configuração minima deverá ser:

• Windows Server 2008 R2.
• 2 Processador Xeon 2,4Ghz.
• 16GbRAM.
• 4TB Disco.
• Licença Gracle.

•

•
•
•

•
•
•

10.4.14.5. Especificação minima para a estação de trabalho:

Windows 7 32bits .
Processador Dual Core .
2GBRAM .
250GB de Disco .
Gracle Client.
Net Framework 4.5 .

10.4.14.6. Especificação mínima para demais equipamentos: impressoras Zebras,
Impressoras SLIP, impressoras Multifuncionais e leitores de códigos de
barras:

• Impressoras Zebras:

- Resolução de impressão: 203 dpi (8 dots/mm) o 300 dpi (12 dots/mm)
600 dpi (24 dots/mm).

- Área de impressão: Largura: 4.09" (104 mm)
- Comprimento: 203 dpi: 3,988mm/157" 300dpi: 1,854mm/73" o
600dpi: 991mm/39",

- Velocidade de impressão: 203 dpi: lO" (254 mm/s) 300 dpi: 8" (203
mm/s) 600dpi: 4" (102 mm/s) •

• Impressoras SLIP:

- Agulhas: 9.
- Colunas: 80.
- Direção de impressão bidirecionaI.
- Impressão: monocromática.

• Impressora Multifuncional:

- Tecnologia laser eletrofotográfica ou LED, colorida e monocromática.
- Resolução mínima de 600 x 600 dpi.

RESPONsAv'L LA E
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- Digitalização: Scanner plano de mesa.

• Leitor de Código de Barras:

- Tipo de Scanner: Scanner de Código de Barras Laser Visível.
- Capacidade Bluetooth Integrada garante transmissão confiável e
segura de dados sem fio entre o Leitor e o Host.

- Fonte de Luz Laser Visível: Sim.
- Interface de Carga: USB Recarregável.
- Velocidade de Digitalização: de 100 Vezes/Segundo.
- Profundidade do Campo de Digitalização: IO a 450 mm.
- Largura do Campo: 10-600mm.
- Digitalização do Angulo: de 60 Graus, angulo de elevação.
- Suporte a Código de Barras: UPC-Tipos A, UPC-E, EAN-I3/JAN-I3,
EAN-8/JAN-8, ISBN/ISSN, 39, 128, 93, 11, CodaBar,
MSIIPIESSEY, UK/PLESSEY, UCC/EANI28.

10.4.15. Qualquer alteração no escopo acima deve ser submetida à CONCEDENTE para
análise e deliberação.

10.4.16. O CONCESSIONÁRIO poderá solicitar, se necessàrio, adequações e/ou interface
de Sistemas, desde que estes atendam aos requisitos exigidos pela legislação
vigente, e que os custos ocorram sob suas expensas.

10.4.17. O CONCESSIONÁRIO poderá solicitar a substituição de interfaces ou Sistemas,
desde que: estes atendam aos requisitos exigidos pela legislação vigente; os custos
ocorram sob suas expensas; e seja garantido o acesso à CONCEDENTE para efeito
de medição e fiscalização, bem como integração entre os demais sistemas
existentes.

10.4.18. O CONCESSIONÁRIO deverá manter àrea especifica para guarda e controle das
cargas declaradas "sob pena de perdimento", conforme determina o Decreto nO
6.759, de 05/02/2009 e futuras atualizações, devendo realizar abertura e
fechamento e movimentação de volumes necessàrios à verificação e triagem pela
Receita Federal do Brasil sempre que solicitado, sob a supervisão da
CONCEDENTE.

10.4.19. O CONCESSIONÁRIO deverá manter área específica para guarda e controle da
documentação inerente ao processo de importação e exportação, de acordo com a
NI N° 2.05/A(GDI), de 02/01/2002, além de disponibilizar pontos de controle à
CONCEDENTE para realização das atividades de exação financeira e documental.

10.4.20. O CONCESSIONÁRIO deverá responsabilizar-se pelo fornecimento e manutenção
dos equipamentos de comunicação interna, mobiliário e demais materiais
necessários à administração e operação do Complexo Logístico, incluindo os
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solicitados pelos órgãos anuentes inerentes a manutenção do alfandegamento e
demais exigências legais.

10.4.21. O fornecimento que trata este item deverá ser detalhado no Plano de Negócios a ser
apresentado pelo CONCESSIONÁRIO.

10.4.22. Todos os equipamentos necessários à movimentação e armazenagem de cargas no
Terminal de Cargas do Aeroporto de Uberlândia - Ten. Ce!' Aviador César
Bombonato, tais como empilhadeiras, assim como os custos de manutenção,
limpeza e conservação, serviços públicos como água, energia e coleta de resíduos
deverão ser de responsabilidade do CONCESSIONÁRlO.

10.4.23. O CONCESSIONÁRlO deverá garantir que os trabalhadores a serem alocados nas
atividades objeto do contrato de concessão sejam adequadamente treinados e
reciclados, com vistas a garantir a perfeita capacitação técnica e profissional em
todos os requisitos necessários para assegurar a agilidade, segurança, eficiência e
eficácia dos trabalhos, com o estrito cumprimento da legislação que rege a
atividade do Fiel Depositário.

10.4.23.1. Para atender as disposições contidas no Regulamento Brasileiro de Aviação
Civil - RBAC nO 175, de 08/12/2009 e Instrução Suplementar - IS nO
175/002, Revisão A, todos da ANAC, a CONCEDENTE, no prazo de até 30
(trinta) dias do início do contrato, deverá apresentar os certificados dos
empregados ou ministrar aos empregados do CONCESSIONÁRlO que lidam
com carga aérea, à suas expensas, o curso de Transporte Aéreo de Artigos
Perigosos, atualizado a cada 24 (vinte e quatro) meses, para garantir que
todos estejam capacitados e certificados, salvo comprovação de já possuir
esse curso.

•

10.4.23.2. Deverá ainda manter treinamento para reciclagem profissional - programa de
revisão de conhecimentos, processos e técnicas de trabalho, com carga
horária mínima de 20 horas/ano. Deverá ser aplicado ao longo do ano, de
forma a permitir que todos os empregados tenham seus conhecimentos
atualizados e reciclados a cada ano, salvo comprovação de já possuir esse •
curso.

10.4.24. O CONCESSIONÁRIO não poderá permitir, em nenhuma hipótese, o manuseio
e/ou movimentação de cargas pelos usuários e clientes do TECA, especialmente
despachantes, transportadores e/ou fiscais da Receita Federal, devendo adequar
imediatamente seu efetivo quando forem identificadas situações divergentes às
metas planejadas.

10.4.25. O CONCESSIONÁRIO deverá garantir a integridade fisica e absoluta das
mercadorias manuseadas e movimentadas por seus empregados, sendo
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responsabilizado por todo e qualquer prejuizo decorrente da ação ou omissão de
seu pessoal na execução de suas atividades além de:

10.4.25.1. Realizar, sob fiscalização da CONCEDENTE, processos de recebimento e
conferência de cargas destinadas à exportação, acondicionando os volumes
em paletes de madeira ou paletes aeronáuticos, ou container marítimos e
aeronáuticos conforme o caso, de acordo com os critérios operacionais
indicados para cada situação.

10.4.25.2. Verificar, no processo de conferência, o conhecimento aéreo/marítimo, a
natureza da carga, o peso e a quantidade de volumes, bem como as condições
das embalagens, registrando as avarías, indícios de violação e divergências
constatadas e informando ao fiscal representante da CONCEDENTE
responsável pela atividade.

10.4.25.3. Assumir eventuais custos decorrentes de multas e notificações imputadas por
órgãos intervenientes, anuentes e reguladores que, porventura, ocorram no
processo de movimentação, armazenagem e entrega da carga de importação,
exportação, carga nacional, e ainda aqueles relacionados a operação e a
infraestrutura das áreas concedidas.
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10.4.25.4. Comunicar imediatamente à CONCEDENTE as irregularidades detectadas na
execução dos serviços.

10.4.26. O CONCESSIONÁRIO deverá realizar o acompanhamento dos processos de
trabalho, de forma a observar o desempenho individual e coletivo do pessoal
contratado, com o fim de identificar, classificar e corrigir anomalias decorrentes de
inaptidões ou falta de adaptação dos empregados às técnicas e preceitos
estabelecidos nas normas e instruções de trabalho em vigor no TECA.

10.4.27. O CONCESSIONÁRIO deverá responsabilizar-se pela integridade fisica da carga
movimentada e manuseada por seus empregados, em todas as fases de operação,
nos modais aéreo, marítimo e rodoviário, tanto para importação quanto para
exportação, desde o recebimento até a efetiva entrega da mercadoria ao importador,
consignatário ou transportador, indenizando à CONCEDENTE ou a terceiros por
despesas decorrentes de avarias, perdas totais ou parciais, furtos, extravios, atrasos
e outras ocorrências que, por ação ou omissão de seus empregados, resultem em
prejuízos de qualquer espécie à CONCEDENTE ou a terceiros.

10.4.28. O CONCESSIONÁRIO deverá providenciar, todos os recursos humanos e
materiais necessários à perfeita e completa execução do funcionamento de seu
escritório, refeitório e vestiário, tais como: mobiliários, aparelhos telefônicos,
aparelhos de radiocomunicação, material de higiene e limpeza, uniformes,
equipamentos de segurança, equipamentos de proteção indiv' ual, dentre outros
que se façam necessários.
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10.4.29. O CONCESSIONÁRIO deverá submeter-se, em tudo que disser respeito à
execução dos serviços NA ÁREA CONCEDIDA, à ação da "COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO", constituida pela CONCEDENTE através de Ato
Administrativo. O exercicio das funções da FISCALIZAÇÃO não desobriga o
CONCESSIONÀRIO de sua própria responsabilidade quanto à adequada execução
dos serviços contratados.

10.4.30. O CONCESSIONÁRIO deverá restringir ao interior da área designada pela
CONCEDENTE todas as atividades relacionadas aos serviços contratados, exceto
nos casos em que a peculiaridade operacional exija, e haja expressa autorização da
CONCEDENTE.

10.4.31. O CONCESSIONÁRIO deverá assumir plena responsabilidade legal,
administrativa e técnica pela ordeira execução dos serviços e pela qualidade dos
mesmos.

10.4.32. O CONCESSIONÁRIO deverá relatar imediatamente à CONCEDENTE toda e •
qualquer irregularidade, efetuando a devida ocorrência e acrescentando todos os
dados e circunstâncias considerados necessários ao esclarecimento.

10.4.33. Para garantir a segurança e a integridade fisica da carga e seu conteúdo, em
conformidade com a Portaria DAC 419-AlGM-5, de 09/06/1999, o
CONCESSIONÁRIO deverá apresentar em até 60 dias após o início das atividades,
um Plano Operacional e de Segurança para as suas atividades na área dada em
concessão pela CONCEDENTE.

10.4.34. A operação de aeronaves cargueiras está submetida ao atendimento da legislação e
à segurança operacional.

10.4.35. A pista de pouso e decolagem do aeroporto tem 2.100 (dois mil e cem) metros de
comprimento por 45 (quarenta e cinco) metros de largura e PCN 43/F/AIXIT.

10.4.36. O pátio de aeronaves I (próximo à área concedida) tem PCN 43/F/AlXJT.

10.4.37. As Cartas do aeroporto (ADC) podem ser consultadas no endereço:
http://www.aisweb.aer.mil.br/?i=cartas (deve ser inserido filtro para localidade •
"SBUL").

10.5. Quanto às DISPOSIÇÕES GERAIS:

10.5.1. O CONCESSIONÁRIO poderá expandir, às suas expensas, com expressa
autorização da CONCEDENTE, a infraestrutura necessária ao desempenho da
atividade, obedecendo os limites da área concedida e ao Plano Diretor do
Aeroporto.

10.5.2. O CONCESSIONÁRIO deverá apresentar anualmente à fiscalização Pesquisa de
Satisfação de Cliente, realizada por empresa especializada.

.1
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Nota:

10.5.3. Obedecer aos critérios previstos no 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 Complexo Logístico não poderão
conflitar com as atividades aeroportuárias, prevista na Lei nO7.565/86 que institui o
Código Brasileiro de Aeronáutica.

10.5.4. Responsabilizar-se pelos 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 ou de terceiros.

O CONCESSIONÁRIO cumprirá às eXlgencias de posturas Estaduais e/ou
Municipais, inclusive aquelas inerentes à regularização fiscal.

10.5.5. O CONCESSIONÁRIO disponibilizará à CONCEDENTE, áreas administrativas
suficientes e adequadas para o desempenho das atividades previstas neste Termo de
Referência.

10.6. Quanto às EXECUÇÃO DAS OBRAS:

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

10.6.2. Cercar a área onde serão realizadas as obras e serviços.

10.6.3. 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.

10.6.4. Prover a limpeza das áreas, dando solução adequada à retirada de lixo e seu
depósito em área externa ao sitio aeroportuário.

10.6.5. Propiciar à fiscalização da CONCEDENTE os necessários meios, facilidades e
instrumentos para que a Empresa possa realizar a fiscalização local e contábil que
lhe compete.

10.6.6. 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.

RESPONSÃ.VEL PELA VALIDA o

c2--
ROORJGO OTAvlO J. DE MEDEIROS

SLDP- MAT 95.605-85

RESPON PELA APROVAçAO

32



t.:v'i\

~rlt'1f~l~~~RDiretoria Comercial e de Soluções Logísticas - De
Superintendência de Desenvolvimento de Negócios em Soluções Logísticas de Carga -
DCSL

10.6.7. 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.

10.6.8. Manter seus empregados uniformizados e calçados, dotando-os dos necessários
complementos para a atividade desenvolvida (EPI e outros que a atividade
realizada demandar).

10.6.9. Obter junto aos órgãos competentes todas as licenças para implantação do
empreendimento e desenvolvimento das atividades.

10.6.10. Na formalização de contratos do CONCESSIONÁRIO com seus OPERADORES
para exploração das atividades comerciais deverá constar a seguinte cláusula:

10.6.10.1. 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.

10.6.11. 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.

10.6. I2. 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.

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

10.6.14. 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.

10.6.15. O CONCESSIONÁRIO deverá contratar uma empresa de auditoria independente
fiscal e contábil e apresentar, anualmente, os resultados para a CONCEDENTE.

•
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11. OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE.

I I. I. 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 da prestação dos serviços objeto do certame licitatório.

I I .2. Inserir, após solicitação formal do CONCESSIONÁRIO, em seu Sistema
Informatizado de Controle de Carga, no prazo máximo de 48 horas, os novos serviços
e preços, previstos no subitem 7.3 e 7.4.

11.3. Permitir ao CONCESSIONÁRIO acessos a todas as àreas, instalações e equipamentos
necessàrios ao cumprimento das tarefas previstas neste Projeto Básico.

lI.4. Fornecer ao CONCESSIONÁRIO, mediante pagamento, os Cartões de Identificação
Aeroportuária de seus empregados;

I 1.5. Supervisionar a atividade de tarifação e cobrança de preços pela prestação dos
serviços por parte do CONCESSIONÁRIO.

I 1.6. Realizar a exação financeira e documental em todos os processos de importação e
exportação e promover, se necessário, os ajustes apontados junto ao
CONCESSIONÁRIO e/ou órgãos intervenientes.

I 1.7. Durante a fase de transição, realizar interface com os órgãos anuentes e intervenientes
no que se refere ao recinto alfandegado.

I I .8. Realizar auditoria nos processos inerentes às obrigações da CONCEDENTE.

12. FISCALIZAÇÃO

34
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12.1. O CONCESSIONÁRIO disponibilizará à CONCEDENTE todos os meios
necessàrios, 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.

12. I .I . 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.

12.2. Independente da forma de administração do Complexo Logístico e seu sistema de
controle, a àrea de logística de carga e/ou financeira do CONCEDENTE deverá
manter constante fiscalização sobre sua operação, utilização e receita auferida.

12.3. A fiscalização poderá ser evidenciada por boca de caixa, relatórios, inventário de
pátio, de cargas, planilhas, formulàrios, integração de sistemas informatizados,
Pesquisa de Satisfação do Cliente ou o que couber e for julgado necessàrio, de forma a
demonstrar sua execução e garantir sua eficácia.
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12.4. As divergências verificadas deverão ser registradas com vistas à adoção de
providências para sua regularização.

12.5. O CONCESSIONÁRIO deverá realizar e apresentar à CONCEDENTE, no mínimo,
mensalmente, o inventário fisico e sistêmico das cargas armazenadas no Complexo
Logístico, para efeito de fiscalização.

12.6. Quando a realização de fiscalização evidenciar divergência maior que 3% (três por
cento) em relação ao valor do faturamento apresentado, a CONCEDENTE exigirá as
comprovações contábeis do CONCESSIONÁRIO para aferição do valor exato
faturado nos últimos 12 (doze) meses.

12.7. 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.

O CONCESSIONÁRIO deve exercer permanente fiscalização sobre seus empregados, •
tanto no que diz respeito à sua esfera de atuação junto aos órgãos anuentes, clientes e
usuários, bem como sua apresentação pessoal e comportamental.

Contratar uma empresa de auditoria independente fiscal e contábil e apresentar,
anualmente, os resultados para a CONCEDENTE.

Na formalização de contratos do CONCESSIONÁRIO com terceiros para exploração
de atividades comerciais deverá constar a seguinte cláusula:

12.11.

12.10.1. 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.

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

13. QUADRO DE ALOCAÇÃO DE RISCOS

13.1. Os riscos decorrentes da execução da concessão de área serão alocados ao
CONCEDENTE e ao CONCESSIONÁRIO, consoante as seguintes disposições:

13.1.1. Dos riscos do Poder CONCEDENTE - Constituem riscos suportados
exclusivamente pelo poder CONCEDENTE, que poderão ensejar equilíbrio
econômico-financeiro, nos termos deste contrato:

•
13.1.1.1. 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
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13.1.1.4.

13.1.1.3.

13.1.1.2.

solicitação expressa da CONCEDENTE ou decorrentes de nova legislação ou
regulamentação públicas brasileiras, ambas não existentes à época da
licitação. Este subi tem não se aplica se tais mudanças decorrerem do
descumprimento da legislação em vigor.

Restrição operacional decorrente de decisão ou omissão da CONCEDENTE,
exceto decorrente do fato imputável ao CONCESSIONÁRIO.

Mudança na legislação tributária que aumente o custo total da obra, em
benfeitorias fixas ou permanentes, para além do investimento mínimo
previsto no Edital de Licitação.

Atrasos na liberação do acesso ao local das obras ou impossibilidade de
emissão da posse por fatos não imputáveis ao CONCESSIONÁRIO e que
gerem prejuízos.

Este subi tem não se aplica se tais atrasos decorrerem do descumprimento do
CONCESSIONÁRIO acerca das exigências estabelecidas no Edital de
Licitação e seus Anexos, assim como, do descumprimento da legislação em
vigor.

13.1.2. 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.

d) Insucesso nas relações comercias e de vendas.

e) Estimativa incorreta do cronograma de execução dos investimentos;

f) Prejuízos decorrentes de falha de segurança no local da realização das obras.

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.
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•Nota:

k) Prejuízos a terceiros causados direta ou indiretamente pelo
CONCESSIONÁRIO ou por qualquer outra pessoa fisica ou jurídica a ele
vinculado, em decorrência de obras ou prestação de serviços.

I) 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
Adminístração Pública Federal, Estadual ou Municipal exigidas para
construção das novas instalações, exceto se decorrente de fato imputável à
Administração Pública Federal devidamente comprovado.

n) Mudanças dos projetos apresentados pelo CONCESSIONÁRIO que não
tenham sido solicitadas pela CONCEDENTE.

São 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 CONCEDENTE, em função das correções de
inconformidades advindas da fase de aprovação de projetos.

p) Greves realizadas por empregados contratados pelo CONCESSIONÁRIO,
pelas subcontratadas, prestadoras de serviços ou pelos órgãos
anuentes/interveni entes.

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 quaisquer tipos de danos.

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. •

EDSON ANTUN
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O CONCESSIONÁRIO declara:

Ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ele assumidos no
Contrato.

13.2.2. Ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua proposta e início da
vigência do contrato de Concessão de Uso de Área.

13.2.2. I. O Concessionário não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico
financeiro caso quaisquer dos riscos não alocados expressamente ao Poder
Concedente, em especial, a não realização da demanda pro. etada pelo
Concessionário, venham a se materializar.

13.2.

13.2.1.
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14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

À CONCEDENTE reserva-se o direito de exigir do CONCESSIONÁRIO que a
apresentação do montante faturado pelo CONCESSIONÁRIO possa ser diária.

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 CONCEDENTE, os documentos
comprobatórios de regularidade fiscal.

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 CONCEDENTE, os documentos
comprobatórios de regularidade fiscal.

O CONCESSIONÁRIO fica ciente que deverá entregar à CONCEDENTE, ao término
do contrato, o conjunto de construções e benfeitorias em perfeitas condições de
funcionamento, conservação e uso.

Os casos omissos referentes a este termo de referência serão resolvidos pela
CONCEDENTE, ouvidas as áreas técnicas de interface e as razões do
CONCESSIONÁRIO.

O Complexo Logístico é de uso público, não devendo apresentar qualquer restrição de
acesso de clientes, usuários e prestadores de serviços às áreas comuns (não restritas),
que iniba a livre concorrência de executantes das atividades inerentes ao objeto do
presente certamente.

Caberá ao CONCESSIONÁRIO arcar com todo e qualquer ônus referente às cargas
de importação, exportação e carga nacional, incluindo as mercadorias em perdimento,
mesmo após o fim da vigência contratual, desde que caracterizada sua
responsabilidade.

A CONCEDENTE 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
CONCEDENTE, caberá ao CONCESSIONÁRIO arcar com os custos destes serviços
e se sujeitar às penalidades contratuais, em especial a rescisão unilateral do contrato.

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.

Todos os profissionais que trabalharão na concessão objeto deste Projeto Básico
deverão manter uma postura adequada a garantir a boa imagem das atividades.
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14.11.

14.12.

14.13.

14.17.

14.18.

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

O valor do investimento, após aprovado pela CONCEDENTE, fará parte do Contrato,
por meio de Termo Aditivo.

Considerando que a presente concessão de uso de área acarretará a modificação das
atuais características fisicas 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;

Os processos regulatórios que tratam o item anterior estão previstos nos normativos da
ANAC e COMAER, os quais, Resolução ANAC n° 158, de 13 de julho de 2010,
Portaria ANAC nO1227/SIA, de 30 de julho de 2010, Portaria ANAC nO3104/SIA, de
27 de novembro de 2013, Portaria n° 576/GC5, de 31 de agosto de 2012 e Instrução do
Comando da Aeronáutica -ICA 11- 3.

O CONCESSIONÁRIO é responsável pela elaboração da documentação técnica em
cumprimento às exigências estabelecidas nos referidos normativos.

O CONCESSIONÁRIO fica ciente que o início das obras está condicionado a
Autorização Prévia concedida pela ANAC, conforme estabelece a Portaria ANAC n°
1227/SIA, de 30 de julho de 2010.

Os formulários indicados na Portaria n° 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 Arquiteto) pelos projetos e obras de engenharia,
nas distintas fases do empreendimento.

O CONCESSIONÁRIO deverá fornecer a documentação necessarIa para a
CONCEDENTE 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.

Não cabe ao CONCESSIONÁRIO alegar desconhecimento sobre este documento sob
nenhuma hipótese.

•

•
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15. DOS ANEXOS

ANEXO I - REQUISITOS TÉCNICO-OPERACIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO E
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE COMPLEXO LOGÍSTICO EM SBUL;

ANEXO 11- TERMO DE SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA;

ANEXO III - REQUISITOS TÉCNICOS PARA INTERVENÇÕES NA ÁREA
(Requisitos de Engenharia para implantação de complexos logísticos -
NOVOTECA).

ANEXO IV - REQUISITOS AMBIENTAIS DA ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DE
COMPLEXO LOGÍSTICO NO AEROPORTO DE UBERLÂNDIA.

Considerando-se o disposto na NI - 6.0I/F(LCT) de 16/05/2016 e Ato Normativo n.o
122/PRESI/DF/DJ/2017, aprovo o Termo de Referência que tem como objeto: Concessão de uso de
área para exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas
internacionais e nacionais no Aeroporto Ten. Ce!' Av. César Bofubonato, conforme especificações
detalhadas pela CONCEDENTE.

EDSON ANTUN S
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ANEXO I

REQUISITOS TÉCNICO-OPERACIONAIS PARA IMPLANTAÇÃO E

EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE COMPLEXO LOGíSTICO EM SBULlMG

DIRETORIA COMERCIAL E DE SOLUÇÕES LOGtSTICAS

SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS EM SOLUÇÕES LOGíSTICAS

Data: 22 de fevereiro de 2018.
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REQUISITOS TÉCNICO-OPERACIONAIS PARA CONCESSÃO DE USO DE ÁREA
COM INVESTIMENTO PARA IMPLANTAÇÃO, EXPLORAÇÃO COMERCIAL E
OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE

CARGAS INTERNACIONAIS E NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÂNDIA-
TEN CEL AVIADOR CÉSAR BOMBONATO - SBULlMG

1. FINALIDADE

1.1. Este documento destina-se à descrição dos requisitos técnico-operacionais mínimos para
a concessão de área para implantação e exploração comercial com investimento, objeto
de licitação pública.

1.2. O presente conjunto de requisitos é anexo e parte inseparável dos respectivos termo de •
referência, edital de licitação e contrato, independentemente de transcrição total ou
parcial de seu conteúdo.

1.3. As orientações deste documento foram compiladas a partir do Memorial de Critérios e
Condicionantes para Complexos de Logística de Carga - GE.Ol/201.75/00948
(INFRAERO, SPPE/SPNP), do Requisitos Técnico-Operacionais para Implantação e
Exploração Comercial de Complexo Logístico em SBNF/SC de 09/03/2017, com base
em prospecções de mercado e no conhecimento da INFRAERO no trato da
movimentação e armazenagem de cargas.

2. REFERÊNCIAS

2.1. As premissas adotadas na elaboração deste documento, definições, siglas e conceitos •
encontram-se expressas no Termo de Referência para a Concessão de Uso de Área com
Investimento para Implantação, Exploração Comercial e Operação da Atividade de
Armazenagem e Movimentação de Cargas Internacionais e Nacionais no Aeroporto de
Uberlândia Ten. Cel. Aviador César Bombonato - SBUL/MG.

3. REQUISITOS GERAIS

3.1. COMPOSIÇÃO DO COMPLEXO LOGÍSTICO

3.1.1. As edificações e áreas consideradas necessárias para atender direta e indiretamente
as atividades de movimentação e armazenagem de carga são:

CO RESPONS VEI. PEf-.\ VALlDAçAO
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3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.4.
3.1.1.5.
3.1.1.6.
3.1.1.7.
3.1.1.8.
3.1.1.9.
3.1.1.10.
3.1. 1.1 I.
3.1.1.12.

Guaritas
Terminal de Cargas - TECA
Plataforma de Docagem
Área Administrativa
Terminal de Artigos Perigosos
Terminal de Cargas Vivas
Área de Apoio a Caminhoneiros
Área de Manutenção e Apoio
Central de Utilidades - CUT
Área para Abastecimento de Empilhadeiras (GLP)
Estação de Transbordo de Resíduos - ETR
Estacionamentos e Pátios.

3.2. DIMENSIONAMENTO

3.2.1. As dimensões dos componentes do Complexo Logístico para os primeiros 10 anos
de operação do empreendimento serão as mesmas definidas para o Complexo
Logístico do Aeroporto de Navegantes com base nos Requisitos Técnico-
Operacionais para Implantação e Exploração Comerciai de Complexo Logístico em
SBNF/SC de 09/03/2017, tendo em vista que são requisitos mínimos para operação
de médio porte, podendo o futuro concessionário, de acordo com a demanda,
realizar expansão, tendo como resultado o quadro de áreas a seguir:
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QUADRO RESUMO DEÁREAS - NOVO TECA SBUL

Implantação
Ampliação até Ampliação até

Área Mínima
Mínima com a Total ao Final do

Edificações principais
Entrega do Novo

o 6º ANO de o 10º ANO de
Prazo de

Observações

Compiexo (m')
concessão concessão

Amortização (m')

Teca (Pé-direito livre: 12 m) 2.000,00
Quando a média de ocupação do Área de projeção, incluindo plataforma de
bimestre (dois últimos meses) 7.000,00 docagem, rampas e câmara frigorifica

Câmara frigorifica (metros cúbicos) 385 (m')
atingir 80% de ocupação da área

1.292 (m')de armazenagem.
Até o ano 6 Até o ano 10

Área administrativa 445,00 adição de adição de 1.335,00
445 m' 445 m'

Central de utilidades - CUT 224,00 224,00- -

Área de manutenção e apoio 190,00 190,00
- -

Até o ano 6
Com refeitório, banheiro masco e fem. cl

Área de apoio aos caminhoneiros 100,00 adição de 300,00
200 m'

- chuveiros

Terminal de artigos perigosos 150,00 - 150,00-
Terminal de cargas vivas - Sob demanda Sob demanda - Sob demanda

Guarita Lado Terra (com eclusa e
25,00 25,00

Com cobertura de modo a cobrir a cabine do
com balança rodoviária) - - caminhão durante a verificação documental

Guarita Lado Ar - Sob demanda Sob demanda 9,00 Área de projeção /
Guarita estacionamento

9,00 9,00 Área de projeção jfuncionários e visitantes - -

~
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Estacionamento e manobra de
Até o ano 6 Até o ano 10 22 vagas de caminhão (na plataforma de

caminhões (área restrita)
3.000,00 adição de adição de 9.000,00 docagem recebimento e liberação) Aéreo e

3.000 m' 3.000 m' Marítimo
Até o ano 6 108 vagas de contêiner, considerando

Área para contêiner (área restrita) 2.000,00 adição de 3.704,00
1.704 m'

- manobra no pátio de caminhões do TECA

Estação de transbordo p/ resíduos
6 caçambas p/ resíduos sólidos ou

63,00 63,00 equivalente que possibilite a remoção de
sólidos (área restrita) - - resíduos
Estacionamento de caminhões p/ Até o ano 6

15 vagas de carreta (3,65 m x 22 m) (vaga +
apoio ao caminhoneiro (área 1.500,00 adição de 3.750,00
pública) 2.250 m'

- circulação)

Estacionamento de veículos de Até o ano 6 180 vagas (incluindo vagas p/ órgãos
pequenos (área pública e 1.500,00 adição de 4.830,00 anuentes, manutenção e carga/descarga de
controlada) 3.330 m'

-
lixo e víveres) (vaga + circulação)

Estacionamento de motos (área
496,00 496,00 37 vagas de moto

pública e controiada) - -

Estacionamento de bicicleta (área
248,00 248,00 37 vagas de bicicleta

pública e controlada) - -
Demais áreas (arruamento,

12.050,00 12.050
Vias internas ao lote do novo Complexo

urbanização, paisagismo e afins) - - Logístico

Total geral 24.000,00 43.383,00

OB5.: As áreas apresentadas no quadro consistem em dimensões mínimas a serem consideradas na implantação do Complexo de Logística de Carga e foram obtidas a
partir dos Requisitos Técnico-Operacionais para Implantação e Exploração Comercial de Complexo Logístico em 5BNF/5C de 09/03/2017. As áreas para
estacionamento e urbanização devem ser definidas em consonância com a legislação do município.
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3.2.2. Poderá o concessionário submeter á avaliação prévia da INFRAERO proposta de
alteração do dimensionamento mínimo das áreas apresentadas no quadro, desde
que demonstrada a possibilidade de melhoria do projeto e introdução de novas
tecnologias a custo compatível.

3.3. PREMISSAS GERAIS

3.3.1. o projeto Complexo de Logístíca de Carga de SBUL deverá ser desenvolvido
considerando as seguintes premissas:

a.

3.3.1.1. Programação Visual:

Todas as edificações, instalações e sístema vlano (vias e
estacionamentos) deverão atender a Norma de Programação Visual para
as Áreas dos Terminais de Logística de Carga da INFRAERO -
28/03/2013, elaborado pela Gerência de Infraestrutura Logística - LCIL
para a sinalização vertical e horizontal de áreas operacionais e
administrativas, e nas normas da ABNT;

b. A sinalização vertical deve identificar edificações, salas e ambientes, e
a sinalização horízontal no piso deve demarcar os setores, ruas, faixas
de pedestre, extintores e hidrantes, entre outros;

•
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Prever instalações para credenciamento de visitantes e
distinguindo-se os empregados administrativos e op
acesso diferenciado à área pública e à área restrita;

d.

c. As placas de sínalização de emergência deverão atender as orientações
da NBR 13434, que trata da sinalização de contra incêndio e pânico.

Sistemas de Segurança

a. Prever Sistema de TV de Vigilância com centro de monitoramento
externo ao armazém que permita acesso remoto aos fiscais da RFB, em
atendimento às exigências previstas na Portaria de Alfandegamento; •

b. Adotar controle de acessos por pórtico detector de metais e
equipamento de raíos X (escâneres) para funcionários operacionais,
administrativos e de órgãos públicos, que deverão ser submetídos à
inspeção em consonância com a legislação da RFB e ANAC, e
conforme o zoneamento de segurança estabelecido para a localidade,
sendo o caso;

c. Implantar sistema de eclusa para caminhões (gaiola) e lombada
anti furto (piso dilacerador), dilacerador de pneus na guarita do Lado
Ar;

ICO

3.3.1.2.

RESPON

ALEXSANDE
ULCM-



LALI ag. n

14 LI
Diretoria Comercial e de Soluções Logisticas - DC
Superintendência de Desenvolvimento de Negócios em Soluções Logisticas - DCSL

e.

3.3.1.3.

Reservar área no interior do TECA para instalação de equipamento de
raio X (escâner) para inspeção de carga, quando determinado pela
autoridade da RFB da localidade (Portaria RFB nO 3.518/113/1.001,
Art. 19), com toda a infraestrutura necessária para o seu
funcionamento. Todo o sistema deverá atender à legislação pertinente,
com leiaute compative1 com o porte do armazém e a área disponivel
para a instalação.

Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio

3.3.1.4.

3.3.1.5.

a. Observar a consonância do projeto de combate a incêndio com as
normas do Corpo de Bombeiros local;

b. NÃO adotar sistema de sprinklers nas áreas internas do armazém onde
OCOITamovimentação e armazenamento de cargas, de forma que não
venham a ser danificadas em caso de acionamento acidental ou suspeita
de incêndio. Prever mecanismo de detecção de incêndio que não cause
danos à carga.

Qualidade do Ar

a. Prever o dimensionamento e especificação técnica dos equipamentos e
componentes dos sistemas de ventilação e ar condicionado para atender
a legislação pertinente quanto à qualidade do ar em ambientes
fechados.

Iluminação

a. Setorizar as áreas de trabalho com acionamentos separados, adequando-
as às atividades realizadas, considerando como referência as normas
vigentes da ABNT;

b. Prever iluminação que permita a leitura dos rótulos e etiquetas em todo
o armazém;

RESPONS VEL P~~v&~
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c. Prever sistemas de iluminação considerando a economia de energia,
mas sem ferir a legislação trabalhista pertinente e sem permitir a
incidência direta de raios solares principalmente em produtos
perecíveis;

d. Dimensionar o sistema de iluminação de modo a não alterar ou
prejudicar as condições de conforto térmico;

e. Evitar soluções que provoquem problemas de ofuscamento e grandes
contrastes de iluminação.

Conforto Térmico

a. Adotar soluções de isolamento térmico que garantam a
interna adequada ao desempenho das atividades dos em

3.3.1.6.

ALEXSAN OONARDO XAV[gR
ULC - 98.661-60
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conformidade com as normas do Ministério do Trabalho e da ABNT
pertinentes.

Conforto Sonoro

a. Avaliar o empreendimento sob o ponto de vista das diversas fontes de
ruído externas (pista, pátio, áreas de manuseio de carga, vias de serviço,
áreas de teste de equipamentos, etc.) e internas (grupos geradores,
motores, ruído da chuva sobre as coberturas metálicas, etc.). Considerar
tais condições para a proposição de soluções que visem minimizar o
ruído, como por exemplo vedações isolantes e revestimentos adequados
que diminuam a reverberação do som;

b. A edificação NÃO deverá apresentar, nos seus ambientes, níveis de
ruído incompatíveis com as atividades realizadas, de acordo com
normas da ABNT; •

a.

3.3.1.8.

3.3.1.9.

c. Dar o devido tratamento aos ambientes com fontes de ruído ínternas de
modo a controlar o nível e impedir transmissão de ruídos ou vibrações
a outros ambientes;

d. Garantir que portas, janelas e quaisquer elementos móveis não estejam
sujeitos à vibração;

e. Projetar o tratamento acústico das esquadrias voltadas para o pátio de
aeronaves no Lado Ar de acordo com os níveis admissíveis de ruído
para as atividades previstas.

Acessibilidade

Dimensionar todos os ambientes e acessos ao público dentro da área •
patrimonial da lNFRAERO de maneira a permitir a acessibilidade para
pessoas com deficiêncía ou com mobilidade reduzida, em
conformídade com as leis e normas que regulamentam o assunto, em
especial a NBR ABNT 9050 em sua versão mais recente.

Vias e estacionamentos

RESPON

ALEXSAND'
ULC

a.

b.

c.

Prever vias de circulação de veículos pavimentadas, com sinalização
vertical e horizontal, dimensões e raio de giro compatíveis com o fluxo;

Definir calçadas de pedestres com cobertura simples interligando os
estacionamentos de veículos às edificações;

Prever bicicletário e vagas para motocicletas nos estacion
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d. Considerar a urbanização de áreas não pavimentadas e jardins;

3.3.1.1 O. Infraestrutura

a. O projetista a ser contratado pelo concessionano deverá verificar as
interferências das redes de infraestrutura existentes, e as construções e
instalações do Complexo Logístico não poderão prejudicar a
infraestrutura do sítio aeroportuário, tais como rede de água, esgoto,
drenagem, redes elétricas ou gasodutos;

b. Durante a execução dos serviços, deverão ser tomados cuidados
especiais no sentido de evitar danos a instalações e facilidades
existentes. Nas áreas onde existirem instalações que necessitem ser
removidas ou remanejadas, o serviço deverá ser executado às expensas
do concessionário, mediante aprovação prévia da INFRAERO, e não
poderá prejudicar a operacionalidade da área de movimento de
aeronaves e do aeroporto;

c. As áreas pavimentadas que forem danificadas pela execução do escopo
do concessionário deverão ser reconstítuídas por ele nos moldes da
estrutura original e existente;

d. O projeto e a execução da infraestrutura contemplarão as seguintes
disciplinas: Terraplenagem, Pavimentação, Sinalização Horizontal e
Drenagem;

e. Para vias e estacionamentos, os projetos de terraplenagem e
pavimentação deverão ser elaborados conforme exigências técnicas do
DNIT;

f. Para as edíficações, o projeto de terraplenagem deverá ser elaborado
conforme exígências técnicas constantes na ABNT NBR 5681 -
Controle tecnológico da execução de aterros em obras de edificações;

g. O manejo da terraplenagem deverá ser realizado de forma a garantir a
segurança operacional e a operacionalidade do aeroporto;

h. As áreas destinadas ao bota-fora e jazida deverão possuir licença
ambiental válida e volume suficiente para atender a demanda da obra;

lo Com relação à eventual recomposição do pavimento do atual pátio de
aeronaves, que poderá sofrer interferência com a implantação da via de
serviço Lado Ar, deverão ser atendidas as normas da FAA;

10
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A sinalização viária deverá atender as normas aeroportuárias - lATA e
rodoviárias - DETRAN local, DENATRAN, CONTRAN, DER local,
DNIT e outros aplicáveis;

O concessionário será responsável por avaliar e adequar o sistema de
drenagem existente, caso exista interferência com o sistema a ser
implantado;

O sistema de drenagem deve ser projetado de acordo com as normas do
DNIT;

n. Caso ocorra interferência com o sistema de drenagem implantado no
aeroporto, a solução a ser apresentada pelo concessionário deverá ser
previamente aprovada pela INFRAERO.

3.3. I.l I. Equipamentos

a. O concessionário será responsável pela manutenção e operação dos
equipamentos prediais (aparelhos de ar condicionado, sistemas de
segurança e afins) e de movimentação e armazenagem de cargas,
primando pela correta conservação de forma que, ao final do prazo do
contrato, sejam entregues à INFRAERO em perfeitas condições de uso.

4. CONDIÇÕES DOS COMPONENTES DO COMPLEXO

4.1. GUARITAS

•

4.1. I.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

Localizar guaritas em posições estratégicas de modo a oferecer proteção para a
atividade de inspeção da documentação (entrada e saída do estacionamento de
caminhões) e de controle de acesso de pessoas e veículos ao Complexo Logístico,
atendendo às exigências aduaneiras na localidade. •

Prever o controle por guaritas de todos os acessos de veículos e de pedestres do
Lado Ar e do Lado Terra. Dotar tais guaritas de eclusas para veículos e para
pedestres.

Assegurar que as condições de conforto nas guaritas sejam compatíveis com os
períodos de longa permanência dos vigilantes, dotando-as de sanitários, bebedouros
e recursos que garantam niveis de temperatura e umidade satisfatórias nas diversas
estações do ano. Não havendo instalações sanitárias na construção, prever banheiro
em distância do posto de vigilância inferior a 50,00 m, conforme preconizam as
normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho.

Prever portões que deslizem sobre trilhos com abertura e fechamento automáticos,
comandados a partir da guarita, com previsão de desbloqueio mecânic 'h1anual em
caso de pane e ou falha de energia elétrica. <
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4.1.5.

4.1.6.

4.1.7.

Utilizar sistema de cancela e dilaceradores de pneus nas pistas de entrada e saida,
nas guaritas em vias de acesso.

Considerar a necessidade de controles distintos para a área restrita e a área
administrativa do Complexo Logístico, com setores diferentes para credenciamento
do público operacional e administrativo.

Reservar área para instalação de balança rodoviária no acesso de entrada do
complexo para aferição da tara dos veículos, no caso de atendimento à
determinação da autoridade da RFB da localidade.

4.2. TECA

4.2.1. Armazém

4.2.1.1.

4.2.1.2.

4.2.1.3.

A principal edificação necessária ao processamento de carga do Complexo
Logístico deve abrigar os setores de:

a. Recebimento

b. Armazenagem

c. Conferência

d. Liberação

e. Paletização

f. Carga de valor

g. Câmara fria

h. Carga em perdimento

i. Escritórios operacionais (órgãos anuentes)

J. Sanitários.

o dimensionamento das áreas ínternas do armazém deverá ser calculado em
função do contingente de funcionários operacionais estimado, do volume
previsto de carga a ser processada no horizonte de projeto e do tempo médio
de permanência da carga no TECA - dados que deverão ser considerados na
definição das áreas de circulação e dos sistemas de manuseio e armazenagem
de carga;

Adotar, preferencialmente, a configuração linear para < edifício,
possibilitando desta forma eventuais ampliações com a menor iuterferência
possível nas operações de processamento da carga;
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4.2.1.5.

4.2.1.7.

4.2.1.6.

4.2.1.4. Prever áreas de escritórios no nível do armazém para as atividades
administrativas operacionais dos órgãos anuentes nas ações que exijam o
contato direto com a carga. As demais atividades administrativas deverão
estar localizadas segregadas do armazém principal;

Evitar espaços administrativos em alvenaria dentro da área de armazém, a
fim de não comprometer a flexibilidade e expansão das áreas de
processamento de carga. Dar preferência a materiais e sistemas construtivos
que permitam e facilitem futuras adaptações;

Adotar sistema estrutural modular que possibilite a implantação de diversas
modalidades de leiaute interno de sistemas mecânicos ou automatizados de
manuseio e armazenagem de cargas;

Adotar partido estrutural com vãos mínimos de 20 m x 25 m, visando liberar
de pilares ou qualquer outro elemento construtivo na área de manuseio e •
armazenagem de cargas. É aceitável modulação menor, de 12,5 m x 25 m,
quando o lançamento estrutural de 12,5 m estiver embutido em paredes que
não necessitem ser demolidas no caso de futura ampliação do terminal;

4.2.1.8. Não utilizar contraventamento horizontal ou vertical entre pilares até a altura
do pé-direito livre, sobretudo nas paredes das empenas, de forma a tornar a
edificação mais flexível, possibilitando sua ampliação sem interferências
impactantes na estrutura original;

4.2.1.9. Prever proteções do tipo guard-rail em torno dos pilares e estantes, a fim de
protegê-los de possíveis choques de equipamentos e empilhadeiras;

4.2.1.10. Prever portas de correr ou elevar para o armazém, de forma a não interferir
com o trânsito de máquinas e funcionários;

4.2.1.11.

4.2.1.12.

Evitar, por questões de segurança, janelas e aberturas externas;

Proteger, com exceção das portas, todas as aberturas de ventilação ou •
iluminação por telas a fim de evitar a entrada de animais, principalmente
pássaros;

4.2.1.13. Restringir o trânsito de pedestres ao armazém a somente um acesso no Lado
Terra e um no Lado Ar, separando-os do acesso das cargas e dotando-os de
canal de inspeção, com meios para detecção de metais (pórtico e raquetes);
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4.2.1.14. Prever profundidade mínÍma de cinco metros para os beirais do Lado Ar, a
fim de proteger a área de entrada de cargas;

4.2.1.15. Observar que as áreas internas devam ter piso acabado no mesmo nível do
pavimento do Lado Ar e com acabamento liso, com a finalidade de
possibilitar o livre trânsito de equipamentos de movimentação (ex.
empilhadeiras), evitar o desgaste dos pneus, danos nos tores das
empilhadeiras e facilitar a higienização e manutenção;
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4.2.1.16.

4.2.1.17.

4.2.1.18.

Considerar a utilização de iluminação natural na cobertura e vedações do
edifício a fim de proporcionar conforto luminoso e garantir eficiência
energética;

Considerar a utilização de ventilação eólica;

Pé-direito livre com mínimo de 12 m, para otimizar a área de armazenagem e
possibilitar a instalação de sistema automatizado de armazenagem. Deverá
permitir a instalação de estruturas porta-paletes (estantes) para o
armazenamento vertical de paletes, assim como a circulação de equipamentos
de movimentação de cargas;

4.2.1.19. Prever portão exclusivo de liberação de carga de chão, compativel com o
perfil de carga a ser processada no TECA;

4.2.1.20.

4.2.1.21.

4.2.1.22.

4.2.1.23.

4.2.1.24.

Considerar o garfo estendido da empilhadeira de 7t como referência para o
dimensionamento de vãos dos portões de acesso;

Manter a sobrecarga admissível no piso em toda a extensão da edificação, de
forma a facilitar constantes mudanças no leiaute interno, característica da
operação de terminais de carga aérea. A sobrecarga mínima no piso deverá
ser de 8 tlm2 para possibilitar a utilização de equipamentos variados de
movimentação e armazenagem de carga. Este parâmetro tem como referência
recomendação de fabricantes desses equipamentos. Nas áreas de
processamento de contêineres e de carga originários do modal marítimo, a
resistência no piso deverá ser compatível com o peso dos volumes e dos
equipamentos utilizados na operação.

Climatizar as salas administrativas operacionais que estiverem no galpão de
armazenagem. Prever paredes externas protegidas por barreiras físicas do tipo
guard-rail nas vedações próximas a áreas de circulação de empilhadeiras;

Prever ventilação cruzada no armazém;

Evitar intersecções entre as áreas administrativas e de armazenagem, de
forma a evitar a contaminação entre as áreas restritas controladas e as áreas
públicas.

4.2.2. Câmaras Frigoríficas
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Nas áreas destinadas à instalação das câmaras
adequado à operação nas temperaturas indicadas;

Para o atendimento da demanda por movimentação e armazenagem de
produtos perecíveis que exijam acondicionamento em áreas com controle de
temperatura, prever infraestrutura para instalação de câmaras frigoríficas com
equipamentos de redundância, atendendo legislação pertinente relativa a área
de armazenagem de carga frigorificada;

"'co

4.2.2.2.

4.2.2.1.

ALEXSAND
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4.2.2.6.

4.2.2.4.

4.2.2.7.

4.2.2.8.

•

•

Evitar a construção de rampas de acesso às câmaras. É recomendável que o
piso interno da câmara frigorífica permaneça no mesmo nível do piso do
armazém, facilitando o acesso dos equipamentos de movimentação (carrinhos
hidráulicos, transpaleteiras, empilhadeiras elétricas, etc);

Prever grelha com drenagem adequada e ponto de água para possibilitar a
limpeza e manutenção;

Evitar a passagem de tubulação de água e esgoto na área abaixo das câmaras
para evitar congelamento;

Prever câmaras frigoríficas subdivididas em módulos independentes,
conforme a necessidade da localidade, com possibilidade de verticalização
das cargas. Cada módulo deverá ser composto por antecâmara, câmara de
congelamento (temperatura até -20°C) e câmara de resfriamento (temperatura
entre + 2 e + 22°C);

Os equipamentos de refrigeração deverão ser do tipo evaporadores industriais
aletados, ou sistema similar mais moderno, com ventilação forçada e sistema
de degelo para temperaturas negativas ou ainda sistema air split, em locais
que possibilitem a livre exaustão do ar de condensação e atenda aos demais
condicionantes técnicos do fabricante;

Evitar estruturas em alvenaria. Os fechamentos dos cômodos frigorificados
deverão ser compostos de painéis metálicos industrializados com isolamento
térmico adequado, para proporcionar flexibilidade para mudanças de
localização no armazém e também de expansão;

Prever sistema de controle de temperatura e umidade individualizado para
cada câmara com monitoramento remoto de temperatura e instalação de
cortinas de ar para manutenção da temperatura.

Passarela de Pedestres

4.2.2.9.

4.2.2.3.

4.2.2.5.

4.2.3.

4.2.3.1.

4.2.3.2.

4.2.3.3.

Caso haja necessidade de passarela de pedestres, prever pé-direito livre
mínimo de 5,00 m livres sob a estrutura de apoio, de forma a permitir o
trânsito de caminhões;

Todo o percurso deverá ser coberto e com inclinação e condições adequadas
ao trânsito de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;

Prever escada fixa adjacente à passarela como alternativa de acesso ao
pedestre.
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4.3. PLATAFORMADEDOCAGEM

4.3.1. A plataforma de docagem, local onde em geral são recebidas e expedidas cargas
provenientes de caminhões ou a eles destinadas, sendo considerada necessária,
deve atender aos seguintes requisitos:

4.3.1.8.

4.3.1.1.

4.3.1.9.

4.3.1.5.

Cobertura com pé-direito livre mínimo de 8,00 m disposta de forma que,
quando estacionado, o caminhão tenha coberto pelo menos 5,00 m de seu
comprimento, a partir da borda da plataforma;

Estrutura de cobertura da plataforma em balanço ou por meio de tirantes, não
podendo haver pilares na extremidade da doca;

Elementos estruturais nas alvenarias de fechamento seguindo a modulação
estrutural do interior do armazém, de forma a não representarem empecilho
em eventuais obras de expansão;

Desnível de 1,20 m acima do nível do pátio de caminhões (Lado Terra), com
rampa de acesso com no máximo 8% de inclinação;

Rampas niveladoras de doca embutidas ou equipamento similar mais
moderno que preserve as características técnicas: 1 (uma) para cada 3 (três)
vagas de caminhão. A instalação deverá seguir as diretrizes do croqui anexo;

Sanitários públicos para uso por funcionários e visitantes, para que estes não
precisem acessar o interior do galpão de armazenagem, atendendo às
condições estabelecidas da NR 17 do Ministério do Trabalho;

Profundidade mínima de 10,00 m, de forma a permitir o raio de giro de duas
empilhadeiras com previsão de mão dupla no fluxo e via de pedestre;

Anteparo de segurança para evitar o contato da carroceria do caminhão com a
parede da doca (vide croqui das niveladoras de doca);

Instalações de tomadas elétricas, compatíveis com a necessidade da
localidade, junto às vagas destinadas a caminhões frigorificados para
alimentação dos seus equipamentos de refrigeração durante o manuseio da
carga. Prever tais tomadas também na área de apoio a caminhoneiros;

4.3.1.10. Piso com coeficiente de atrito adequado para evitar deslizamentos da
empilhadeira quando molhado.

4.3.1.7.

4.3.1.6.

4.3.1.4.

4.3.1.3.

4.3.1.2.

4.3.1.11. Recorte no piso para niveladoras de doca embutidas, compatível com o
modelo do equipamento especificado.

4.3.1.12. Prever no mínimo uma doca sider em cada plataforma de docagem. Para
armazéns com movimento predomínante rodoviário, prever no Ínimo uma
no recebimento e uma na liberação; .{
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4.3.1.13. Prever no mínimo uma doca exclusiva para acesso à antecâmara das câmaras
frias, de maneira a permitir ligação direta entre a antecâmara e a carroceria do
caminhão frigorificado, para evitar alteração na temperatura da carga durante
os processos de movimentação e armazenagem.

4.4. ÁREA ADMINISTRATIVA

4.4.1.

4.4.2.

4.4.3.

Área a ser construída integrada ou separada do armazém de cargas, destinada a
concessões comerciais, escritórios, vestiários, sanitários, refeitórios e instalações
administrativas para o gestor do TECA, RFB e demais órgãos públicos anuentes,
atuantes no processamento da carga;

Adotar pé-direito livre dos pavimentos de ao menos 2,80m, acrescido de 0,50 m de
entre forro para passagem de tubulação de sistemas em geral;

Considerar a instalação de elevadores e escadas fixas para a circulação vertical
entre pavimentos, atendendo às normas da ABNT sobre saídas de emergência e do
Corpo de Bombeiros local;

•
4.4.4. Prever climatização nas áreas de escritórios e eventuais lojas, restaurante e

auditório;

4.4.5. Considerar a criação de shafts modulares, nichos e quadros para atender de forma
padronizada às necessidades das instalações elétricas, hidrossanitárias, de combate
a incêndio, ar condicionado e de telemática;

4.4.6. Havendo demanda por arrendamento de áreas para escritórios, prever modulação
básica de 18,00 m2, devendo ser garantida a possibilidade de incorporação de
vários módulos;

4.4.7. Para áreas de uso comercial, disponibilizar instalações para a execução, pelo
arrendatário, de sanitário privativo em cada módulo a partir de projeto previamente •
padronizado e de pontos para derivação de instalações hidrossanitárias;
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4.4.8. No caso de haver mais de um nível na construção, prever a instalação de elevadores
e definir o nível do piso da casa de máquinas de forma a viabilizar uma eventual
expansão vertical da edificação em mais um pavimento;

4.4.9. Prever controle de acesso com guarita ou cancela para utilização do estacionamento
público para usuários da área administrativa;

4.4.10. Caso a edificação administrativa seja adjacente à área de armazenagem, deverá
haver controle de acesso para verificação de segurança de todos que adentrarem no
armazém, de acordo com legislação pertinente;
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4.4. I I. As áreas de estacionamento de funcionários, visitantes, carga e descarga de lixo e
víveres deverão estar localizadas em área pública, fora da área alfandegada, com
guarita de controle de acesso dedicada e exclusiva.

4.5. TERMINAL DE ARTIGOS PERIGOSOS

4.5.1.

4.5.2.

4.5.3.

4.5.4.

O terminal de artigos perigosos deverá ser construído em edificação separada do
armazém principal, com acesso Lado Ar e ao pátio de caminhões Lado Terra, para
possibilitar o recebimento e a entrega da carga sem a necessidade de entrar no
armazém principal.

Deverá possuir cercamento seguindo as exigências estipuladas em legislação
específica

O local previsto para a armazenagem de artigos perigosos deverá atender aos
padrões internacionais de segurança e manuseio, em consonãncia com a legislação
vigente. Não há necessidade de compartimento exclusivo para cargas perigosas em
perdimento.

De modo a armazenar a carga perigosa com segurança, observar os seguintes Ítens:

4.5.4.1.

4.5.4.2.

4.5.4.3.

4.5.4.4.

Subdivisão do local para armazenagem em nove frações, para a segregação
das classes dos artigos perigosos;

Construção em material incombustível, impermeável, com cobertura em
estrutura metálica leve e com isolamento térmico para não expor as cargas
armazenadas a temperaturas excessivas;

Localização isolada, implantação em terreno firme, seco, livre de inundações
ou alagamentos e não sujeito à mudança frequente de temperatura ou ventos
fortes.

Caracteristicas do sistema de drenagem:

a. Escoamento das águas de limpeza, descontaminação ou vazamento por
meio de canaletas interligadas a diques de contenção excl usivos para
cada compartimento, de forma a facilitar o posterior tratamento (ralo
com escoamento para caixa coletora própria);

b. Sistema de drenagem independente da galeria de águas pluviais;

c. Grelhas em aço inox nas salas de substãncias tóxicas, agentes
biológicos e explosivos;

d. Tanque de contenção para todas as classes de carga.
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4.5.4.5. Sinalização:

a. Local de instalação visível e próximo ao acesso principal da área de
armazenagem de carga perigosa, da Tabela de Segregação de Volumes
(9.3.A) e do cartaz de Etiquetas de Risco e Manuseio Artigos Perigosos
(Manual lATA - Dangerous Goods Regulations - 54th Edition - 2013).

4.5.4.6. Piso:

a. Denso para movimentação das cargas, sem revestimento cerâmico,
necessariamente liso;

4.5.4.7.

b. Liso e impermeável a fim de evitar a produção de centelha provocada
por atrito ou choque e possibilitar fácil descontaminação do local;

c. Com cantos arredondados (encontro parede-piso).

Aberturas: •

4.5.4.8.

a. Portas de acesso aos compartimentos com vlsor de vidro liso (tipo
escotilha);

b. Portas com largura suficiente para permitir a circulação segura das
empilhadeiras;

c. Portas compatíveis com o movimento e o porte das cargas;

d. Armazém com ventilação cruzada permanente. Todas as passagens de
ar serão fechadas com telas metálicas para evitar entrada de animais de
pequeno porte;

e. Ventilação natural em cada compartimento, além de duas portas de
acesso, uma de emergência para a área externa e a outra para uma área
de circulação comum ao edificio.

Circulação e Acessos:

a. Circulação comum contínua externa à edificação, sem divisão com
paredes, grades ou alambrados;

b. Área de circulação com calçada circundando toda a edificação, com
largura mínima de 5,00 m para trânsito de empilhadeiras, e altura
mínima em função da empilhadeira crítica a ser utilizada no local;

c. Locação que permita o amplo acesso de viaturas de serviço contra
incêndio;

•
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d. Cercamento externo (envelopamento) de forma a estipular um
perímetro de afastamento mínimo. Observar que o portã Ide acesso do
cercamento deve permitir a passagem dos veícul~ a'SCI (Seção
Contra Incêndio).
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Instalações:

a. Instalações elétricas da área segundo as disposições da norma
regulamentadora pertinente;

b. STVV para monitoração da área;

c. Instalações elétricas blindadas à prova de explosão, rigorosamente
dentro das normas pertinentes;

d. Construção em material não condutor de calor e eletricidade;

e. Luminárias que propiciem adequada visualização da carga, com
acionamento externo e à prova de curto circuito;

f. Proteção das áreas de depósitos com sistema de para-raios segundo
norma regulamentadora pertinente;

g. Eventuais partes metãlicas expostas no interior do edificio, compostas
de materiais que não produzam centelha ao sofrerem atrito ou choque.

4.5.4.10. Especial atenção ao compartimento de armazenagem para Classe 7 (material
radioativo), conforme segue:

a. A fração destinada à armazenagem da Classe 7 NÃO poderá ser
adjacente à fração destinada à armazenagem da Classe I (material
explosivo), devendo ser prevista a maior distância possível entre as
duas classes de carga;

b. Sístema de fechamento por cadeado nas portas de acesso ao
compartimento;

c. Instalação de placas indícativas de presença de material radioativo nas
portas de acesso ao compartimento, nas áreas de circulação e perímetro
de segurança.

4.6. ÁREA DE CARGAS VIVAS

4.6.1. A área específica para o recebimento e guarda temporários de animais de grande e
pequeno porte será executada sob demanda e deverá atender os seguintes
requisitos:

4.6.1.1.

4.6.1.2.

Piso lavável com grelhas de escoamento;

Ambientes fechados destinados a animais de grande porte sÇparados dos
animais de pequeno porte, dotados de sistema de ventilação m cânica, brete
de contenção e pátio externo de manejo; x •..
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4.6.1.3. Pátio de manejo cercado, com piso em lastro de concreto e grelha de
escoamento;

4.6.1.4.

4.6.1.5.

4.6.1.6.

Ambientes fechados destinados a animais de pequeno porte com temperatura
controlada evitando grandes variações térmicas. Este controle pode ser feito
por meio de ar condicionado ou outro sistema que garanta o adequado
conforto térmico para os animais;

Ambiente com bancada de trabalho devidamente provida de cuba;

Acesso que permita o trânsito e carregamento de caminhões.

4.7. ÁREA DE APOIO A CAMINHONEIRO

4.7.1. Deverá ser previsto setor de apoio a caminhoneiros em área externa e contígua ao •
cercamento do Complexo Logístico, próximo à guarita principal de acesso.

4.7.2. Prever os seguintes ambientes:

4.7.2.1.

4.7.2.2.

4.7.2.3.

Sala de estar ou área externa sombreada com bancos e mesas;

Conjunto de sanitários e vestiários com chuveiro masculino e feminino que
permita o uso por pessoas com deficiência;

Área para refeitório com cozinha de apoio, restaurante ou lanchonete, a
depender da demanda da localidade.

4.8. ÁREA DE MANUTENÇÃO E APOIO

4.8.1. Deverá ser. previsto espaço para oficinas de reparos prediais imediatos,
equipamentos, recarga de bateria de empilhadeira elétrica, que serão de.
responsabilidade do investidor.

4.8.2. Observar os seguintes requisitos para a edificação ou setor:

21

PELA APROVAçAORESRESPON VEL PELA VALmAçAo

~ ~ --t- r::-
TAYSE BI<ANDÃO FIGUEIREDO

SBUL- MAT 12.610-56

Pisos de alta resistência inclusive a ácidos;

Ventilação adequada, considerando a emissão de gases na área de recarga de
bateria'e nas oficinas de manutenção de equipamentos e baterias;

Previsão de espaço para estacionamento de empilhadeiras em função do
tempo de carregamento de suas baterias;

Localização próxima à área do armazém e acessos de ligação com piso
nivelado e liso, pois o deslocamento de empilhadeiras em pisos irregulares
submete-as a condições de uso adversas, que se traduz l(!!l manutenção
corretiva mais frequente.

4.8.2.1.

4.8.2.2.

4.8.2.4.

4.8.2.3.

ALE.XSANDE
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4.8.2.5. CENTRAL DE UTILIDADES - CUT

4.8.3.

4.8.4.

Sendo necessário para a alimentação dos sistemas do Complexo Logístico, prever
edificação que reúna as diversas instalações. Deve ser dimensionada conforme a
demanda.

Para a CUT, prever as seguintes áreas:

4.8.4. I.

4.8.4.2.

4.8.4.3.

4.8.4.4.

4.8.4.5.

4.8.4.6.

Sala de medição;

Subestação;

Grupo gerador;

Central de água gelada (ar condicionado);

Escritório e depósito da manutenção;

Sanitários masculino e feminino acessíveis.

4.9. ÁREA PARA ABASTECIMENTO DE EMPILHADEIRAS (GLP)

4.9.1.

4.9.2.

Instalação destinada ao abastecimento dos cilindros das empilhadeiras a GLP (Gás
Liquefeito de Petróleo), caso a demanda justifique.

De modo a garantir a segurança das instalações, observar os seguintes aspectos
construtivos em dois modelos de posto de abastecimento:

4.9.2.1. Pit Stop - instalação de cilindro ou instalação canalizada. Funciona como
uma "tomada de abastecimento", economizando espaço e eliminando a
necessidade em armazenagem de cilindros para reposição.

a. A distância necessária entre o tanque e as demais edificações é
proporcional à sua capacidade volumétrica. Quanto maior o tanque,
maior a área de segurança à sua volta.

b. De modo a garantir a viabilidade de instalação do Pit Stop, recomenda-
se que o consumo previsto seja de 4.000 kg/mês, ou 200 cilindros/mês.

C. O Pit Stop pode ser coberto e sua área deve ser delimitada por
alambrado, caso haja tráfego de pessoas próximo ao local de
abastecimento.

4.9.2.2. Depósito de GLP - abrigo de cilindros de Gás Liquefeito de Petróleo,
construído de material não inflamável e arejado.

4.9.3. Nas áreas de ambas as soluções de fornecimento de gás, toda a instlÚação elétrica
deve ser executada conforme as NBR 5363, NBR 5418, NBR 54~ ~BR 8447.
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4.9.4. Considerar também a NBR 13523 - Central predial de gás liquefeito de petróleo,
que normatiza a instalação e uso de GLP, inclusive em Pit Stop.

4.10. CENTRAL DE TRANSBORDO DE REsíDUOS

4.10.1. A área destinada para o descarte dos residuos produzidos pelas atividades
desenvolvidas no TECA deverá prever:

4.10.1.1. Espaço suficiente para contêineres separados de lixo:

a. Orgânico;

b. Seco - subdividido em plástico, madeira e metal;

c. Industrial- pneus, óleo lubrificante e afins.

4.10.1.2. Dimensionamento compatível com o volume e caracteristica dos resíduos; •

4.10.1.3. Cobertura em altura suficiente para a operação do caminhão coletor;

4.1 0.1.4. Construção em material impermeável e higienizável;

4.10.1.5. Revestimentos de fácil limpeza e manutenção;

4.10.1.6. Sistema de fechamento dos contêineres de modo a impedir o acesso de
animais;

4.10.1.7. Instalação preferencial no Pátio de Caminhões ou em local próximo à área de
maior produção de resíduos, a partir de onde os rejeitos serão conduzidos por
veículo apropriado para a Central de Resíduos do aeroporto ou em local
determinado pela administração.

4.11. ACESSOS, ESTACIONAMENTOS E PÁTIOS

4.11.1. Considerar o peso próprio acrescido da carga maxlma e os raios de giro do
caminhão crítico (carreta de 22,00 m de comprimento) para o dimensionamento e
geometria dos estacionamentos e pátios de manobra de veículos de carga.

4.11.2. Prever passarelas, portões, vias e guaritas dimensionados de forma a possibilitar
amplo acesso do veículo do Corpo de Bombeiros no Complexo, tanto pelo Lado Ar
como pelo Lado Terra.

4.11.3. Prever estacionamentos arborizados para visitantes e funcionários, com vagas para
pessoas com deficiência e idosos, em conformidade com a legislação em vigor na
localidade, além de vagas para motos e bicicletário;

•
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4.1 1.4. Adotar sistema de iluminação funcional no pátio do Lado Terra, além de
infraestrutura para instalações de controle de acesso com cancela eletrônica e
detecção de intrusão;

4.1 1.5. Prever sistema de drenagem compatível com o tráfego de veículos pesados.

4. 11.6. Prever via de serviço no Lado Ar com largura compatível com o fluxo, interligando
o Complexo Logistico aos lotes destinados a empresas aéreas e ao pátio de
aeronaves do Terminal de Passageiros atual, de forma a atender eventual carga de
porão, com geometria em conformidade com o Plano Diretor do aeroporto e de
acordo com o código de obras do município;

4.11.7. Prever estacionamento de caminhões com vagas de 3,25 m x 22,00 m, com faixa
zebrada de 0,75 m entre elas, a fim de permitir a circulação segura de motoristas;

4.1 1.8. Prever vagas para veículos de carga de pequeno porte ou veículos de passeio com
dimensões de acordo com o Código de Obras do municipio.

4.1 1.9. Reservar área para implantação de estacionamento remoto de veículos de passeio
como alternativa para ampliação do número de vagas para funcionários e visitantes.

4.11.10. Prever área para armazenagem de contêiner marítimo e veículos que transportem
carga rodoviária, quando houver movimento representativo desses modais.

4.1 1.1I. Nos pátios de manobras, utilizar canaletas de drenagem próximas ao meio-fio do
arruamento para evitar o contínuo deslocamento e desgaste da grelha pelo atrito das
rodas dos veículos de carga.

4.12. CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS

4.12.1. Havendo demanda para construção de áreas para exploração comercial de outras
atividades, devem ser disponibilizadas instalações a partir de redes externas de
energia, drenagem e abastecimento de água, com ponto de alimentação
individualizado para cada usuário.

5. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

ABNT

• NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos
urbanos.

• NBR 9077 - Saídas de emergência em edificios.

• NBR 13434 - partes 1 a 3 - Sinalização contra incêndio e pânico.

• NBR 10854 - Transporte Aéreo de Artigos Perigosos - Embalagem
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• NBR 17505 - Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis

• NBR 7500 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, movimentação e
armazenamento de produto.

• NBR 12235 - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos - Procedimento.
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ANAC

• Resolução da ANAC n° 302, de 05/02/2014 - Estabelece critérios e procedimentos
para a alocação de áreas aeroportuárias (o operador do aeródromo define áreas para
serviços públicos).

•

• Instrução Suplementar da ANAC, IS nO 175-002 Revisão A - Orientações para a
formação e treinamento de pessoal envolvido no transporte de artigos perigosos em
aeronaves CIVIS.

Instrução Suplementar da ANAC, lS nO 175-001 Revisão B, aprovada pela Portaria •
n° 2156/SS0 de 04/11/2011 - Orientações para o transporte de artigos perigosos em
aeronaves civis.

• Regulamento Brasileiro da Aviação Civil da ANAC, RBAC nO 175, aprovado pela
Resolução 129 de 08/12/2009 - Transporte de artigos perigosos em aeronaves civis.

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

• Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA, RDC n° 346, de 16/12/2002 -
Dispõe sobre boas práticas de armazenagem de mercadorias sob vigilância sanitárias
(anexo I), requisitos das instalações (anexo I item 6), roteiros de inspeções (anexos II
e IlI).

de 08/0 I/2003
em aeroportos e

Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA, RDC nO 2,
Regulamento Técnico para fiscalização e controle sanitário
aeronaves. •• Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA, RDC nO 81, de 05/11/2008 -
Regulamento Técnico de Bens e Produtos Importados.

•

CFF - Conselho Federal de Farmácia

• Resolução nO 495 do Conselho Federal de Farmácia, de 27/11/2008 - Regula a
atuação do farmacêutico em recintos alfandegados.
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• Regulamentación sobre Mercancías Peligrosas. lATA - edição do ano em vigor.
i

• Manual lATA - Airport Development Referenee Manual - 9th EJiiition - Effeetive..•...
January 2004. •
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• Manual de Procedimento MP 22.06/A (MNT) - Manutenção das Câmaras
Frigoríficas Utilizadas nos Armazéns de Logística de Carga da Empresa.

• Norma Interna NI 12.02/B (SEA) - Credenciamento de pessoas, autorização de
trânsito interno de veículos e designação de códigos de acesso às áreas dos
aeroportos para fins de segurança.

• Norma Interna NI 23.02 (MAM) - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS)

• Norma Interna NI 19.14 (LOG) - Programação Visual nas Áreas dos Terminais de
Logistica de Carga.

• Norma para Ocupação do Solo Aeroportuàrio - Seção de Planejamento Físico (OP-
2) Departamento de Operações - INFRAERO - 09/1 982.

• Ato Administrativo n° 4456/DC(DCLC)/2013 de 22/1 1/2013 - Estabelece diretrizes
para exploração das atividades de carga nacional e postal no âmbito da Empresa.

OACI - Organizacão da Aviacão Civil Internacional

• Anexo 14 ("Aeródromos") da Convenção de Chicago.

• Manual de Projetos de Aeródromos (código OACI: 9157).

• Manual de Planejamento de Aeroportos (código OACI: 9184).
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RFB - Secretaria de Receita Federal do Brasil

• Portaria RFB n° 3.518, de 30/09/201 I - Estabelece requisitos e procedimentos para o
alfandegamento de locais e recintos e dá outras providências.

• Portaria RFB nO113, de 31/01/2013 - Altera a Portaria RFB nO3518.

• Portaria RFB nO1.001, de 06/05/2014 - Altera a Portaria RFB n° 3.518.

• Instrução Normativa RFB nO 1.073, de 01/10/2010 - Dispõe sobre remessas
expressas.

• Instrução Normativa RFB n° 680, de 02/1 0/2006 - Disciplina o despacho aduaneiro
de importação.

• Ato Declaratório Executivo da Coordenação Geral de Administração Aduaneira e de
Tecnologia da Informação da SRF, COANA/COTEC nO 27, de 22/12/2010 -
Estabelece requisitos técnicos e operacionais de equipamentos de inspeção não
invasiva de cargas e veículos
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MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

• Instrução Normativa do MAPA nO36, de 10111/2006 - Dispõe sobre procedimentos
operacionais da vigilância agropecuária (instalações VIGlAGRO, fumigação).

• Instrução normativa sem número DAS, de 26/04/2012 - Estabelece fiscalização e
vigilância fitossanitárias relativas a embalagens e suportes de madeira que
acondicionam mercadorias importadas, em trânsito aduaneiro e exportadas pelo
Brasil, de responsabilidade do MAPA (revoga a IS SDA nO4 de 6/01/2004).

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego

• Portaria 3214 de 08/06/78 - Ministério do Trabalho e Emprego.

• NR - 16 - Atividades e Operações Perigosas.

• NR - 17 - Ergonomia. •
~. •
t

•
,- •

•

•

•

Outras fontes

Manual de Segurança na Intra-Logística - Instituto IMAM - Reinaldo A. Moura - 2"
Edição. Junho/2009.

Manual de Boas Práticas de Armazenagem e Transporte na Indústria Farmacêutica
da SINDUSFARMA (Lauro D. Moretto e Jair Calixto, volume 06, São Paulo,
set/2009).

Normas do Corpo de Bombeiros da localidade do empreendimento .

Normas das concessionárias de serviços públicos de suprimento de eletricidade,
telecomunicações e água e de esgotamento sanitário e coleta de lixo.

Norma para Ocupação do Solo Aeroportuário - Seção de Planejamento Físico (OP-
2) Departamento de Operações - INFRAERO - set/1982.

Normas Internacionais para Medidas Fitossanitárias (NIMF) da FAO nO15 (revisão •
2009) - Regulamentação de material de embalagem de madeira no comércio
internacional.
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• Ato Declaratório Executivo Conjunto COANAlCOTEC n° 2, de 26 de setembro de
2003 - Especifica os requisitos técnicos, para implantação de sistema informatizado
de controle aduaneiro e de recintos alfandegados.

• Storage Df Hazardous Materiais - A Technical Ouide for Safe Warehousing Df
Hazardous Materiais. UNEP- 1990.

• Decreto da Presidência da República nO5.296, de 02/12/2004 (DOU de 3/12/2004),
que regulamenta as leis n° 10.048, de 08/11/2000 e 10.098, de 19/12/2000, referentes
a acessibilidade de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
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6. REQUISITOS ESPECÍFICOS

6.1. NIVELADORA DE DOCA EMBUTIDA

6.1.1.

6.1.2.

Atender o croqui anexo quando da instalação, na plataforma de docagem, do
equipamento sugerido par a rampa niveladora de doca;

Poderá ser instalada outra solução mais moderna que atenda aos condicionantes e
funcionalidades.

6.2. VIA DE SERVIÇO LADO AR

6.2.1. Utilizar como referência o trajeto indicado no croqui anexo para a elaboração do
projeto geométrico da via de serviço Lado Ar, que fará a interligação da área do
Complexo Logístico com a área terminal atual.

6.3. Outras orientações, requisitos de engenharia e condições para apresentação de projetos
encontram-se nos demais anexos técnicos do edital de licitação ao qual este documento é
também integrante.

7. ANEXO

7.1. ANEXO I (A) - NIVELADORA DE DOCA EMBUTIDA

J
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LCIF 1 - MAR 12014

DETALHE 1

PROTETOR DE DOCA

- COTAS DO NICHO: + 1,5 em DE FOLGA (PARA CADA LADO) EM RELAÇÃO AO
EQUIPAMENTO.

- TODOS OS ÃNGULOS RETOS DO NICHO DEVEM SER OBEDECIDOS
(ESQUADREJAMENTO).

- A EXECUÇÃO DO NICHO, INSTALAÇÃO E SOLDAGEM DAS CANTONEIRAS ~
DE RESPONSABILIDADE DO EXECUNTANTE DA OBRA CIVIL

- TODAS AS JUNÇOES DAS CANTONEIRAS DE ACABAMENTO DEVEM\.sE
SOLDADAS.

- O CONCRETO DEVE SER BEM VIBRADO PARA PROPORCIONAR UMA
ANCORAGEM ADEQUADA DA CANTONEIRA DE ACABAMENTO.

- UM PAINEL EL~TRICO DEVERÁ SER INTERLIGADO A UNIDADE HIDRÁULICA
ATRAV~S DE CABO FLEXlvEL PP 4 x 1.5 mm PARA FORÇA E 3 x 1.5 mm PARA
COMANDO.

POSTE DE FIXAÇÃO
DA BOTOEIRA

20

CANTONEIRA
DE ACABAMENTO

CHAPA DE FIXAÇÃO
DO POSTE AO PISO

SEM ESCALA

MEDIDAS EM CENTIMETROS



ANEXO I (A) - NIVELADORA DE DOCA EMBUTIDA FIGURA 07 7/ 8
PERSPECTIVA - SI ESCALA
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CANTONEIRA

MEDIDAS:
A- 2.510 mm
B - 2.030 mm
C - 695 mm

D - 505 mm
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ANEXO I (A) - NIVELADORA DE Doe EMBUTIDA FIGURA 08 /8

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA
SI ESCALA

CANTONEIRA DE
ACABAMENTO

I

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

COMPRIMENTO COM A ABA ESTICADA:
2.850mmA3.150mm
(considerando uma aba de 400 mm de comprimento,
aproximadamente.

LARGURA:
1.950 mm A2.010 mm.

NICHO PARA NIVELADORA
DO TIPO EMBUTIDA

PARA DOCA
LCIF 1 - MAR 012014
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ANEXO 11

TERMO DE SITUAÇÃO FíSICA DA ÁREA

AEROPORTO DE UBERlÂNDIA • SBUl

COMPLEXO LOGISTICO

1. SITUAÇÃO FíSICA DA ÁREA

Atualmente o Aeroporto de Uberlândia não possui TECA ou qualquer área de
armazenagem.

1.1. DESCRIÇÃO DA ÁREA A SER DISPONIBILIZAÇÃO PARA

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO LOGíSTICO

O lote possui área de 45.000 m2 (Quarenta e Cinco mil metros quadrados), com frente de
300,00 m para a Av. Sideral, lateral direita com 150,OOm, lateral esquerda com 150,00m,
e a dimensão dos fundos de 300,OOm, sem benfeitorias.

Está localizado em área patrimonial (área 02) do Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel.
Aviador César Bombonato, com frente voltada para a Av. Sideral, Bairro Jardim Ipanema
- Uberlândia, a 215,30m do canto da cerca patrimonial do aeroporto, conforme
demonstrado em croqui abaixo:

Figura 1- Croqui de localização da área
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RESPON VE 'lA ELABORA o

NARDO XAVIER
98.661.60

RESPON' VEL PELA APROVA o

-----?;I- '9-:,- (2-
TAYSE BRANDÃO FIGUEIREDO

Sl:IUL- MAT 12.610-56
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Figura 2- Croqui de localização da área - Autocad

I

Figura 3- Pontos notáveis - Autocad
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TAYSE HRANOAo FIGUEIREDO

SBUL- MAT )2.610-56
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Coordenadas aproximadas

P1 - X = 792135,753
P2 - X = 792273,300
P3 - X = 792153,622
P4 - X = 792016,075

Y = 7908514,718m
Y = 7908454,879m
Y = 7908179,784m
Y = 7908239,623m

1.2. INSTALAÇÕES EXISTENTES (INFRAESTRUTURA BÁSICA)

Á área encontra-se totalmente desprovida de qualquer infraestrutura, devendo o
concessionário providenciar todos os meios e recursos para implantação da sua atividade,

• ENERGIA ELÉTRICA:

A ligação de energia elétrica deverá ser obtida junto à Concessionária de Energia

Elétrica local, ficando a cargo do Concessionário a aprovação, execução e

manutenção do ramal de distribuição e/ou rede de alimentação, de local a ser definido

pela Concessionária de Energia,

• ÁGUA POTÁVEL:

A ligação da rede de Abastecimento de Água deverá ser solicitada à Concessionária

Municipal- DMAE

• ESGOTO E DRENAGEM:

A ligação da rede de Esgotos deverá ser solicitada à Concessionária Municipal -

DMAE, sendo que, caso a Concessionária não disponha de rede de esgotos no local,

será necessária a construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgotos,

• TELECOMUNICAÇÕES:

Para as instalações de telecomunicações deverão ser consultadas as concessionárias

locais,

• INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO:

Um amplo projeto de Combate a Incêndio e Pânico deverá ser elaborado de acordo

com as normas e regramentos do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais,

~N;;=20Vç
TAYSE BRANOAo FIGUEIREDO

SBUL- MAT 12.610-56
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1.3. OBSERVAÇÕES:

• Todas as medidas deverão ser conferidas in loco;

• A área será entregue na condição em que se encontra;

• A área do lote está demarcada em planta e sem marcos físicos no local;

• O terreno é levemente inclinado na direção sul. Os ajustes topográficos necessários

para implantação das edificações serão de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO;

• Todas as instalações deverão ser independentes dos sistemas do aeroporto,

devendo ser obtidas a partir da infraestrutura pública disponível próxima ao lote,

diretamente com as empresas concessionárias;

• O CONCESSIONÁRIO deve confirmar "in loco" a localização, dimensões a
características dos pontos de fornecimento de cada uma dessas instalações, antes

do início efetivo dos projetos.

Figura 04: Localização da área no sítio aeroportuário.

Localização do Lote do Condomínio Logístico do SBUL
Área na cor azul clau

'I . •
"

~: VEL~J:VA <z-
TAYSE 8RANDAO FIGUEIREDO

SBUL- MAT 12.610-56

Legendl!l
, CL45 MIL

••• TPS SBUl
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2. ANEXO
2.1. ANEXO 11 (A) - Croqui de identificação no PDir aprovado para

implantaçãofinal.

RESPON E ELABORAçAO

NARDO XAVIER
8.661-60

RKSPONS VEL PELA APROVA o

-;J-~
TAYSE BRANDÃO FIGUEIREDO

SBUL - MAT 12.610-56
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ANEXO 11(A) - CROQUI DE IDEN'IIFICAÇÃO NO PDIR APROVADO PARA IMPLANTAÇÃO FINAL
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ANEXO 111

REQUISITOS TÉCNICOS PARA INTERVENÇÕES NA ÁREA (Requisitos de
Engenharia para implantação de complexos logísticos - NOVO TECA)

i Modifica o i Data i Autorl I A r v
L""_ "............ ------l---- i...... .1._..__ ._.
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i I I
Sítio

AEROPORTO DE UBERLÂNDIA - TEN.
CEL. AVIADOR CÉSAR BOMBONATO
Area do sitio

TECA

Escala
SEM ESCALA FEVEREIRO/2018

Das. Disciplina / Especialidade

GERAL ITERMINAL DE CARGAS
Responsáveis Técnicos

ENG'. DARIO LOPES - CREA 45.969/0

Tipo I Especlficaçao do documento
REQUISITOS DE ENGENHARIA PARA
IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXOS LOGíSTICOS
-NOVO TECA

Coordenaçao

Supervisao

ALEXSANOER LEONARDO XAVIER ULCM - MAl 98,661-60

Tipo de obra

IMPLANTAÇÃO
Substitui a

Classe Geral do Projeto

PROJETOS COMERCIAIS
Subslituida por

Aprovação
TAYSE BRANDÃO FIGUEIREDO
seUL - MAl:'; 61O-5J

-le-')r-

Reg. do Arquivo Codificação

UL.07 /902.99/2541/00
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1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo fornecer as informações necessárias para

elaboração dos projetos e implantação do Condomínio Logístico do Aeroporto de

Uberlândia, em Uberlândia-MG, definindo e consolidando os requisitos de Engenharia

estabelecidos pela Infraero.

1.1 SIGLAS E DEFINIÇÕES

ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas.

ANVISA

Área externa de
Utilização Comercial

ART

Autor do Projeto

CUT

CONCESSIONÁRIO

Concessionárias de
Serviços Públicos

Executor

Infraero

Loja! Unidade
Comercial

LP

LI

"'co

Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

Áreas edificadas e não edificadas para exploração de
caráter comercial.

Anotação de Responsabilidade Técnica.

Profissional, legalmente habilitado, responsável pela
elaboração dos projetos de Arquitetura e Engenharia.

Central de Utilidades.

Pessoa jurídica que explora comercialmente as áreas de
utilização comercial ou facilidades aeroportuárias,
mediante contrato com a Infraero.

Empresas prestadoras de serviços públicos como
energia, saneamento e gás combustível.

Pessoa física ou jurídica, legalmente habilitada,
contratada pelo CONCESSIONÁRIO, responsável pela
obra de implantação da unidade comercial.

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária.

Área edificada destinada a fins comerciais, podendo ou
não dispor de mezanino ou sobreloja.

Licença Prévia

Licença de Instalação

3

•

•
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LO Licença de Operação

Loja! Unidade
Comercial

Área edificada destinada a fins comerciais, podendo ou
não dispor de mezanino ou sobreloja.

Responsável Técnico

4

contratado pelo
pela obra de

Registro de Responsabilidade Técnica.

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Pessoa fisica ou jurídica, legalmente habilitada,
contratada pelo CONCESSIONÁRJO, responsável pela
elaboração dos projetos de Arquitetura e Engenharia.

.---:;=::> APROVAçAO

J~ ~--l Ç..
TAYSE BRANDÃO FIGUEIREDO

SHUL- MAT 12':"':610.56

Regulamentos Brasileiros de Aviação Civil

Profissional, legalmente habilitado,
CONCESSIONÁRIO, responsável
implantação da unidade comercial.

Plano de Controle Ambiental de Obras

Terminal de Logística de Cargas.

Porcentagem máxima de construção em projeção
horizontal permitida em um lote ou fração.

Porcentagem do lote ou fração descoberta, dotada de
vegetação que permite a infiltração de água.

Conjunto de documentos de cada uma das áreas de
utilização comercial contendo planta de localização,
planta baixa com indicação das facilidades e
capacidade instalada (pontos de entrega das
instalações), a ser utilizada como referência para a
elaboração dos projetos.

Terminal de Passageiros.

LT NICO

de

Projetista

RRT

RBAC

PGRS

PCAO

Taxa
Permeabilidade

Termo de Situação
Física das Áreas

TPS

Taxa de Ocupação

TECA

ELABORAÇÁO E
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2. RESPONSABILIDADE

2.1 DOS CONCESSIONÁRIOS

• Realizar visita técnica a Unidade Comercial nas dependências do

Aeroporto relativa ao objeto da concessão, antes da elaboração do

projeto;

• Encaminhar formalmente à INFRAERO os projetos correspondentes

para serem analisados e vistados. Os projetos de engenharia deverão ser

apresentados com suas respectivas Anotações de Responsabilidade

Técnica - ARTs e Registros de Responsabilidade Técnica - RRTs;

• Arcar com custos relati vos a consultas a órgãos e empresas

CONCESSIONÁRIOS de serviços públicos, ARTs, RRTs, obtenção de •

licenciamento ambiental e outros que se mostrarem necessários para a

aprovação dos projetos, construção e operação;

• Adequar os projetos sempre que solicitados pela Infraero;

• Fornecer a Infraero, planejamento detalhado das diversas fases da

construção previstas no projeto e obra;

• Aprovar os projetos de engenharia e fornecer à Infraero documentação

de comprovação de anuência da prefeitura, de Órgãos (Anvisa, ANP,

etc.), de concessionárias de serviços públicos e do Corpo de Bombeiros

quando necessários;

• Atender às seguintes normas e práticas complementares:

v" Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e

municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços

públicos e agências reguladoras;

v" lnstruções e resoluções dos órgãos dos sistemas ConfealCREA e

CAU;

v" Normas técnicas da ABNT e do lnstituto Nacional de Metrologia,

Normalização e Qualidade Industrial (lnrnetro);

•

NICO ~_;:RO~O
TAYSE t:l~NOÁO FIGUE1RIWO

SBUL-MAT 12,..610-56
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Plano de Controle Ambiental de Obra

GE.OIlOOO.75/0I065/00 da Infraero.

PCAO

• Solicitar aos concessionários de serviços públicos a ligação de água e

esgotamento sanitário, energia elétrica, e outros que se fizerem

necessários ao empreendimento;

• Fornecer à Infraero, a qualquer tempo, informações técnicas das

edificações e áreas urbanizada, sempre que solicitado;

• Obter, junto ao órgão ambiental competente, as licenças ambientais

necessárias para a localização, instalação e operação do

empreendimento;

• Realizar os estudos ambientais necessários para a obtenção e

manutenção do licenciamento do empreendimento, de acordo com as

exigências do órgão ambiental competente.

• Cumprir e fazer cumprir integralmente todas as condicionantes

ambientais decorrentes das licenças ambientais do empreendimento;

• Obter, junto ao órgão ambiental competente, as autorizações/licenças

necessárias para a retirada de vegetação, arcando com possíveis

compensações florestais;

• Elaborar e encaminhar para visto da lnfraero o Plano de Controle

Ambiental de Obras PCAO, antes da implantação do

empreendimento, bem como as Anotações de Responsabilidade Técnica

- ARTs dos responsáveis pela elaboração do documento;

• Remediar eventuais passivos ambientais encontrados na área;

• Assumir, ao ocupar a área concedida, o passivo ambiental existente,

bem como todo e qualquer custo relativo à eliminação do passivo,

inclusive referente às taxas de análises de possíveis estudos e

aprovações dos órgãos ambientais;

• Realizar, a seu critério em qualquer tempo, a Investigação

Confirmatória de Área Contaminada. Em caso de confirmação de área

Tt\YSg Bf.U\NJ)Ao FIGUEIREDO
SBUL-MAi 12"..610-56
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livre de contaminação, os poços de monitoramento de água subterrânea,

deverão ser tamponados. Feita a investigação, o interessado deverá

encaminhar uma cópia digital do relatório de Investigação

Confirmatória, bem como, do relatório de tamponamento dos poços,

com as Anotações de Responsabilidade Técnica anexas;

• Obter junto a Infraero os crachás de identificação obrigatórios, de todos

os seus empregados e das empresas contratadas pelo

CONCESSIONÁRIO para o acompanhamento, monitoramento e a

execução das obras e serviços de engenharia da unidade comercial. Os

crachás somente serão fornecidos mediante comprovação de situação

trabalhista regular de seu portador. Cada crachá deverá ser pago à

Infraero pelo CONCESSIONÁRIO ou seu executante, na ocasião da •

solicitação do mesmo;

• Fornecer e instalar 925 metros lineares de barreiras de segurança,

conforme Anexo I - Requisitos Construtivos Barreiras de Segurança e

Vias;

• Implantar 1175 metros lineares de VIa de servIço com revestimento

primário, conforme Anexo I - Requisitos Construtivos Barreiras de

Segurança e Vias;

NOTA: O CONCESSIONÁRIO (seu projetista e responsável técnico) deverá

elaborar projetos, e executar serviços e obras de construção, reforma ou

ampliação, verificando o atendimento às seguintes normas e práticas

complementares:

:>- Códigos, leis, decretos, portarias e normas federais, estaduais e

municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços

públicos e agências reguladoras;

:>- Instruções e resoluções dos órgãos dos sistemas Confea/CREA e

CAU;

:>- Normas técnicas da ABNT e do Instituto Nacional de

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro);

•

--? ?, IMR0"J'j/'0
~y~ ~ttAND!::GUEJ~J:o;DO

SBUL- MAT 12:~.61O.56
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• Acompanhar o CONCESSIONÁRIO na visita técnica a Unidade

Comercial nas dependências do Aeroporto relativa ao objeto de

concessão, antes da elaboração do projeto;

• Fornecer ao CONCESSIONÁRIO as informações concernentes à

capacidade técnica das instalações disponíveís no Aeroporto (Termo de

Situação Física da Área);

• Analisar e vistar a documentação técnica dos projetos de engenharia

incluindo o recolhimento, guarda de todas as Anotações de

Responsabilidade Técnica - ARTs e Registros de Responsabilidade

Técnica - RRTs relacionadas aos projetos de engenharia;

• Analisar e vistar o Plano de Controle Ambiental de Obras - PCAO do

empreendimento, incluindo o recolhimento e guarda de todas as

Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs relacionadas ao plano;

• Verificar as autorizações e licenças ambientais obtidas pelo

CONCESSIONÁRIO e exigir a comprovação do cumprimento das

condicionantes ambientais, compensações florestais e medidas

mitigadoras ou compensatórias;

• Emitir Relatório de Acompanhamento Técnico dos Projetos de

Engenharia por disciplina, a ser elaborado por Arquiteto e/ou

Engenheiro habilitado de acordo com cada disciplina, mencionando que

a documentação apresentada está apta para execução segundo

parâmetros estabelecidos pela Infraero na data de avaliação;

• Acompanhar e monitorar a execução das obras e serviços de

engenharia, com recolhimento, guarda e controle de todas as Anotações

de Responsabilidade Técnica - ARTs e Registros de Responsabilidade

Técnica - RRTs relacionadas às obras e serviços de engenharia;
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o espaço comercial externo será entregue conforme o anexo "TERMO DE

SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA - CONDOMÍNIO LOGÍSTICO".

." 3.

• Realizar vistoria final na unidade comercial, conforme NI 14.02,

verificando que a execução dos serviços foi realizada de acordo com os

Projetos vistados;

• Cadastrar, sistematizar, guardar, controlar e manter arquivo digital com

toda a documentação técnica referente aos projetos, obras e serviços de

engenharia (plantas, relatórios, ARTs, RRTs, boletins de ocorrências de

obras etc.).

CONDIÇÕES DE ENTREGA DAS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO

COMERCIAL

•
4. PROJETO E DOCUMENTAÇÕES

A análise da documentação será dividida em 3 fases. O CONCESSIONÁRIO

(ou seu projetista) deverá apresentar minimamente, os itens de projeto em OI (uma) via

impressa, devidamente assinada e em arquivo eletrônico.

Os projetos entregues na fase 2 deverão conter de forma clara e precisa, todos

os detalhes construtivos e indicações necessárias para a execução das obras.

Os detalhes que interferem com outros sistemas deverão ser elaborados em

conjunto, de maneira a estarem perfeitamente harmonizados. Conforme Resolução ANP

nO1212007 ou versão mais atual, os projetos serão avaliados pela ANP.

Juntamente à via impressa deverão ser entregues os Arquivos Digitais dos

Projetos, por meio de CO! OVO, em programa do tipo AutoCAD na versão 2007 ou

anterior e arquivos de texto em Microsoft Word 2010 (versão superior mediante

consulta à área técnica).

4.1 ETAPA 1

4.1.1 Arquitetura

Deverão ser apresentados os seguintes produtos gráficos:

•
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a. Memorial descritivo sintético, descrevendo o partido arquitetônico e

soluções adotadas;

b. Planta de Situação, com a indicação do lote no sítio aeroportuário.

c. Planta de Locação, com representação de acessos de veículos e

pedestres, estacionamentos, calçadas, áreas verdes, todas as

edificações, localização dos limites do lote, alturas e materiaís

(cercas e muros).

d. Planta de todos os pavimentos de todas as edificações, com

representação de acessos, ambientes, circulações.

e. Planta de Cobertura com indicação de TUfos,calhas, inclinações dos

telhados e demais elementos.

f. Cortes: mínimo 2 cortes (longitudinal e transversal) indicando o pé-

direito dos compartimentos, altura das paredes, escadas, patamares,

piso acabado, forro, fechamentos, sentidos de abertura das portas e

esquadrias, materiais e acabamentos além de cota de coroamento da

edificação, ídentificar a cota altimétrica referente ao nível 0,0 do

projeto;

g. Fachadas de todos os lados, indicando as alturas das edificações,

fechamentos, portas e esquadrias, materiais, acabamentos e cota de

coroamento da edificação, identificar a cota altimétrica referente ao

nível 0,0 do projeto, representar também letreiros;

4.1.2 Cadastramento de todas as Disciplinas

4.1.3 Levantamento topográfico do terreno

4.1.4 Sondagem

Deverão ser indicadas as dimensões de todos os compartimentos,

espessura de paredes, vãos de esquadrias e aberturas, alturas de peitoris, guarda-corpos

entre outros. As especificações de materiais e acabamentos devem ser claras e estar

indicadas na representação gráfica.

ELABORAÇ OE
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4. 1.5 COMAER E ANAC

Sempre que as obras acarretarem alterações nas atuais características

fisicas do aeródromo, o CONCESSIONÁRIO está submetido ao cumprimento das

exigências da ANAC que regula as interferências de serviços e obras de engenharia em

aeroportos e COMAER, responsável pelo controle do espaço aéreo.

Tendo em vista que o empreendimento somente poderá entrar em

atividade após a devida homologação junto a ANAC e COMAER, o

CONCESSIONÁRIO deverá se atentar aos prazos de análise e trâmites processuais

solicitados por tais órgãos.

Cabe ao CONCESSIONÁRIO fornecer as informações necessárias para

o encaminhamento da solicitação pela Infraero. Todo o tramite de aprovação e

acompanhamento do processo j unto aos referidos órgãos ficará a cargo da Infraero, •

cabendo ao CONCESSIONÁRIO o pagamento de taxas e/ou emolumentos

eventualmente necessários. O CONCESSIONÁRIO deverá entregar o seguinte conjunto

de desenhos específicos para aprovação junto a ANAC e COMAER:

a. Implantação - em escala I: I000 ou menor com indicação da pista de

pouso e cotas perpendiculares a mesma;

b. Planta de baixa escala I: I 00;

c. Planta de cobertura escala I: 100;

d. Cortes escala 1:1000, com indicação de cotas ortométricas de piso e

de topo, referenciadas à cota ortométrica da pista, bem como as cotas

de distâncias considerando o ponto mais alto da edificação, incluindo

equipamentos como antenas ou outras interferências projetadas

acima da cobertura;

e. Corte esquemático da rampa (gabarito de altura), tendo como base a

portaria DECEA que aprova o Plano Básico de Zona de Proteção de

Aeródromo (PBZPA) e o Plano de Zona de Proteção de Auxílios à

Navegação Aérea (PZPANA) para o AEROPORTO DE

UBERLÂNDlA e dá outras providências;

ELABORA o VEL T MICO
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4.2 ETAPA 2

4.2.1 Documento de Aprovação do projeto e licença para construção expedidos

pela Prefeitura do município, quando pertinente;

4.2.2 O parecer de acesso da concessionária de Energia, quando pertinente;

4.2.3 O parecer de viabilidade técnica da concessionária de água e esgoto,

quando pertinente;

4.2.4 O parecer de viabilidade técnica da concessionária de telecomunicações,

quando pertinente;

4.2.5 Documento de Aprovação do projeto, laudo de exigências ou documento

similar emitido pelo corpo de bombeiros;

4.2.6 Licença Prévia - LP ou licença de localização semelhante, expedida pelo

órgão ambiental competente;

4.2.7 Licença de Instalação - LI ou licença de construção semelhante, expedida

pelo órgão ambiental competente;

4.2.8 Autorizaçõesllicenças necessárias para a retirada de vegetação;

4.2.9 Cópia digital dos estudos relacionados ao licenciamento ambiental do

empreendimento;

4.2.10 PCAO - Plano de Controle Ambiental de Obras;

4.2.11 Projetos executivos de todas as disciplinas (arquitetura, estruturas,

sistemas de água, esgoto, drenagem e águas pluviais, sistemas elétricos,

eletrônicos e telemática, ar condicionado e ventilação mecânica);

4.2.12 Orçamento estimativo.

4.3 ETAPA 3

4.3.1 Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura do município;

4.3.2 Licença de Funcionamento ou certificado de aprovação emitido pelo

corpo de bombeiros;

4.3.3 Licença de Operação - LO ou licença de operação semelhante, expedida

pelo órgão ambiental competente;

4.3.4 Demonstrativos/comprovantes do investimento realizado;

4.3.5 Projeto As Built - "Como Construído".

r---- ELABORAçAa
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Este projeto deverá constituir banco de dados confiável dos serviços

executados em todas as disciplinas, inclusive aqueles enterrados ou de difícil

visualização (redes drenagem, água, esgoto, gás, eletrônicas, elétricas, ar condicionado,

sistemas de aterramento, estruturas, fundações, etc.).

O projeto "Como Construído" deverá ser elaborado a partir do projeto

executivo aprovado, incluindo-se alterações processadas durante a execução do projeto

na obra. Para tanto, o CONCESSIONÁRIO deverá realizar procedimentos

sistematizados durante a execução da obra, para identificação das alterações ocorridas,

com fiel e tempestivo registro nos projetos correspondentes.

O Projeto "Como Construído" será constituído de especificações técnicas

dos insumos utilizados (materiais, códigos de fabricante, cores etc.) e todos os

elementos gráficos constantes do projeto executivo de todas as especialidades. Em caso

de alterações no dimensionamento, deverão ser incluídos os memoriais de cálculo.

Quando ocorrerem alterações, as mesmas integrarão o Projeto "Como Construído",

quando não ocorrerem alterações, o Projeto "Como Construído será o Projeto

Executivo, constando no selo a denominação de Projeto "Como Construído" e a data

atualizada.

A elaboração do projeto "Como Construído" é de responsabilidade do

CONCESSIONÁRIO e/ou sua subcontratada executante da obra, que o entregará a

Infraero na conclusão da obra 01 (uma) via e em arquivo eletrônico, para arquivamento

junto à Gerência de Manutenção do Aeroporto. Por fim, a responsabilidade técnica da

documentação deste projeto será do Responsável Técnico da empresa executora,

detentor da ART ou RRT de execução da obra.

A via do "Como Construído" apresentada deverá conter as assinaturas do

CONCESSIONÁRIO e Responsável Técnico, acompanhada da respectiva RRT e/ou

ART.

4.4 ANÁLISE DOS PROJETOS E DOCUMENTAÇÕES

A equipe de acompanhamento técnico da lNFRAERO avaliará a

documentação em caráter de "VISTO", ou seja, sem assunção de Responsabilidade

Técnica pela proposição do projetista autor do Projeto.

•

•
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A documentação entregue retornará ao CONCESSIONÁRIO nas seguintes

condições:

• RE - REJEITADO - Documentação para avaliação do projeto

incompleta.

• PD - PENDÊNCIA - Podendo ser Pendência de Conteúdo ou

Pendência de Forma conforme expresso no documento Relatório

Avaliação Técnica, emitido pela Equipe de Análise Técnica:

./ Pendência de Conteúdo: documentos com informações

incompletas ou inconsistentes, necessitando de ajustes para

consolidação do conteúdo técnico apresentado. Deverá ser

reemitido para nova avaliação.

Pendência de Forma: Documentos que apresentem

desenvolvimento técnico consolidado, de forma consistente,

refletido no conjunto da documentação técnica de projeto,

necessitando de pequenos ajustes, sem comprometer as soluções

propostas e aprovadas. Deverá ser reemitido para nova análise.

• VD - VISTO DEFERIDO - Documentos sem pendências, atendendo a

todas as solicitações de escopo, documentais e técnicas.

O CONCESSIONÁRIO ao receber a documentação nas condições de

"REJEITADO" ou "PENDÊNCIA", deverá protocolar um novo conjunto de produtos

gráficos corrigido, bem como os documentos com comentários da análise anterior para

comparação.

Os Projetos com a condição de "Visto Deferido" pela Equipe de

Acompanhamento Técnico, não poderão ser modificados, salvo em casos excepcionais

durante a execução, com encaminhamento da justificativa submetida à aprovação da

Equipe de Acompanhamento Técnico e com emissão posterior do "As Built".
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5. PARÂMETROS URBANÍSTICOS

5.1 ÁREA DO LOTE

o lote está localizado à Av. Rui de Castro Santos, SIN em terreno de

45.000m' (quarenta e mil metros quadrados)

5.2 AFASTAMENTOS

As edificações deverão obedecer aos seguintes critérios mínimos de

afastamentos em relação às divisas das frações:

• Frontal: 30,00 metros;

• Lateral: 15,00 metros;

• Fundo: 15,00 metros;

Não são permitidas quaisquer edificações nos afastamentos. Será

considerada face frontal aquela pela qual seja realizado o acesso principal de veiculos e

pedestres.

É proibido, sob qualquer forma ou pretexto, a invasão, obstrução e ocupação

de logradouros e/ou áreas públicas.

5.3 ALTURA MÁXIMA

A altura máxima permitida da edificação e de quaisquer outros elementos

tais como reservatórios, antenas, totens de sinalização e letreiros será menor ou igual à

12,00 m.

Nos casos previstos no capitulo VII - Portaria N° 957/0C3, de 9 de julho de

2015 devem ser atendidos ainda os critérios estabelecidos pelo COMAER na Análise de

objeto projetado no espaço aéreo (conforme ICA 63-19 e lCA 11-3).

5.4 PERMEABILIDADE / OCUPAÇÃO

A taxa mínima de permeabilidade será de 15% da área da fração.

•

•
,f, 5.5

NOTA:

OCUPAÇÃO

A taxa de máxima de ocupação será de 60% da área da fração.

Além dos parãmetros supra citados devem ser respeitadas as legislações

municipais e estaduais existentes. Deverá atender integralmente o Código de
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Obras do Município de Uberlândia vigente que define princípios, políticas,

estratégias e Instrumentos para o desenvolvimento municipal, a preservação

ambiental, uso e ocupação do solo.

Os parâmetros ora elencados estão sujeitos à superposição de superficies,

prevalecendo, nesse caso, a mais restritiva.

6. REQUISITOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS

COMERCIAIS

Os projetos e edificações deverão atender as Normas da ABNT e do

INMETRO, Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e

Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, Instruções e

Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA.

O projetista deverá verificar as interferências com as redes existentes, as

construções ou instalações não poderão prejudicar a infraestrutura do sítio

aeroportuário, tais como rede de água, esgoto, drenagem, redes elétricas ou gasodutos.

Implantação, ampliação e/ou modificação da infraestrutura básica existente

(redes de eletricidade, aterramento, água, hidrantes, esgotamento sanitário, drenagem de

águas pluviais e telecomunicações) necessárias para atender às necessidades do

Empreendimento deverão estar contempladas nos projetos, sendo os custos provenientes

dessas alterações de total responsabilidade do CONCESSIONARIO.

6.1 ARQUITETURA

Deverão ser resguardados os parâmetros urbanísticos propostos no capitulo

6 para implantação do empreendimento.

Todos os componentes das edificações, inclusive as fundações, fossa,

sumidouro e poço simples ou artesiano, deverão estar dentro dos limites do terreno, não

podendo, em nenhuma hipótese, avançar sobre o passeio público ou sobre os imóveis

vizinhos.

Quando existir área de propriedade da Infraero entre o limite do lote

concedido e o sistema viário esta poderá ser utilizada apenas como área verde, as

expensas e custas de manutenção do CONCESSIONÁRIO. Caso haja necessidade de

Pág. n'
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sua utilização por parte da lNFRAERO, a área deverá ser liberada no prazo determinado

pela Infraero não cabendo qualquer direito de compensação ao CONCESSIONÁRIO.

As edificações deverão atender as normas de acessibilidade (NBR 9050),

em especial rota acessível, largura dos acessos e circulações externas/internas,

sinalização visual e tátil em áreas externas (direcional e de alerta), rebaixamento de

calçadas, tratamento de desníveis, rampas, corrimãos e guarda-corpos, elevadores e/ou

equipamentos de elevação de percurso vertical/inclinado, faixas para travessias de

pedestres, sanitários/ vestiários para pessoa com deficiência! mobilidade reduzida e

balcões de atendimento.

Acessos, dimensões e ventilações dos ambientes bem como outros

parâmetros devem seguir orientações dispostas no código de obras local.

Os ambientes deverão contar com vedações dotadas de tratamento acústico,

observando a inserção da edificação no Plano Específico de Zoneamento de Ruído e as

normas técnicas pertinentes assegurando condições de salubridade e conforto acústico

dos usuários.

A construção e manutenção dos acessos viários e de pedestres ao lote

licitado serão de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO e terão uso público.

A proposta de sistema viário/ estacionamento deverá ser compatí vel com a

atividade a ser implantada. Dimensões dos acessos e vias, raios de giro e dimensões das

vagas deverão ser dimensionadas conforme código de obras local ou normas do DNIT

(Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

Deverá ser avaliada a necessidade da construção de áreas de acumulação de

veículos nos acessos ao lote, de forma a evitar interferências no tráfego de automóveis

nas vias de acesso ao TPS.

Os estacionamentos e sistemas viários internos deverão sempre que

possível, ser executados em pavimento Inter travado permeável ou drenante

colaborando com a diminuição das superficies impermeabilízadas e reduzindo o

escoamento superficial, além de promover o retardo da chegada da água do terreno ao

sistema de drenagem.

Toda a área operacional do empreendimento (lado aéreo) deverá dispor de

uma cerca de segurança periférica, denominada CERCA OPERACIONAL, projetada

segundo os critérios da ICAO.

•

•
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A área do empreendimento (lado terra) deverá dispor nas divisas com outros

lotes ou com áreas operacionais do aeroporto de uma cerca de segurança periférica,

denominada CERCA PATRIMONIAL. Esta deverá ser projetada segundo os critérios

da segurança aeroportuária local.

O material utilizado na cobertura não poderá ser pintado em tonalidade

refletiva e/ou ofuscante.

Quanto a vegetação considerar questões imperativas de segurança de voo na

escolha de espécies, de modo a selecionar aquelas que não atraem pássaros.

6.2 FUNDAÇÕESE ESTRUTURAS

As Fundações e estruturas deverão estar de acordo com as normas técnicas

de engenharia vigente, toda execução de uma edificação deverá ser precedida de um

projeto executivo de estruturas e fundações. Para a perfeita realização do projeto

executivo de fundações, este deverá ser embasado nos resultados da Sondagem a

Percursão, executada e apresentando os resultados de acordo com as NBR 6484 e 8036.

Todos os elementos estruturais do empreendimento deverão ser

dimensionados por profissional competente e ter todos os cálculos adicionados à

Memória de Cálculo do respectivo projeto.

Todas as fundações deverão ficar contidas na fração do lote disponibilizado

para o CONCESSIONÁRIO, não sendo permitida a invasão do terreno vizinho.

Deverá ser verificada a existência de interferências no terreno que possam

prejudicar a execução das fundações, tais como, rede de água, rede de esgoto, cabos de

eletricidade, gasodutos, árvores, etc. No caso de constatação das mesmas, essas serão

informadas à Infraero e remanejadas às expensas e responsabilidade do

CONCESSIONARIO, após apresentação de proposta e sua aprovação pela Infraero.

6.3 SISTEMAS HIDROSANITÁRIOS

As soluções propostas para os Sistemas Hidrossanitários devem atender às

Normas e Legislações Brasileiras vigentes, em âmbito federal, estadual e municipal,

bem como às exigências dos Órgãos Públicos relacionados ao Meio Ambiente.

Os sistemas de coleta e destinação de águas pluviais e esgotos devem ter

linhas independentes do sistema de drenagem oleosa (SDO).
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Deverá ser solicitado á concessionária local o cadastro das redes de água e

esgoto bem como a autorização para utilização das mesmas.

Deverão ser atendidas as normas técnicas da ABNT referentes a

implantação de rede de instalações de água fria, esgoto, águas pluviais (NBR 5626,

NBR 9814, NBR 8160, NBR 12266, NBR 9649, NBR 12218, etc.) e as legislações de

edificações do município.

Os componentes utilizados no sistema (tubos, conexões e etc.) deverão ser

fabricados em material reforçado, com elevada durabilidade, resistência e

estanqueidade.

6.3.l Água fria

O abastecimento das instalações prediais de água fria deve ser realizado,

preferencialmente, por meio de conexão com a rede pública de água da concessionária

local, de modo a não causar interferências com o abastecimento de água do aeroporto.

A captação de água subterrânea por meio de poços somente será

permitida após a outorga do órgão público responsável pelo gerenciamento dos recursos

hídricos na localidade.

O ramal de entrada de água deve ser dotado de hidrômetro para controle

de consumo da unidade.

•

6.3.2 Esgoto

O sistema de esgotamento sanitário deverá, preferencialmente, dispor os

efluentes em rede pública de coleta de esgoto sanitário.

Caso a área onde será construído o empreendimento seja desprovida de •

coletor público, deverá ser projetado e executado sistema para tratamento e destinação

final de esgoto, obedecendo aos requisitos normativos e legislações pertinentes.

Todo o sistema de coleta e tratamento (quando necessário) deverá ser

mantido dentro dos limites do terreno, não podendo, em nenhuma hipótese, avançar

sobre o passeio público ou sobre os imóveis vizinhos.

6.3.3 Água Pluvial

Deverão ser conferidas a existência e a operacionalidade das redes de

drenagem localizadas próximo ao empreendimento.
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Deverão ser atendidas em especial as normas técnicas da ABNT referente

à implantação de rede de água pluvial. (NBR 10844, NBR 12266) e as legislações de

edificações do município.

As águas pluviais provenientes das coberturas deverão escoar dentro dos

limites do terreno, não sendo permitido o desaguamento diretamente sobre os lotes

vizinhos ou logradouros.

A água coletada da cobertura deverá ser encaminhada para a rede de

drenagem de acordo com projeto "vistado" pela Infraero.

O piso externo à área de abastecimento de veículos não poderá direcionar

as águas pluviais para a canaleta de coleta do sistema de drenagem oleosa.

6.3.4 Sistema de Drenagem Oleosa

Deve ser projetado e construído Sistema de Drenagem Oleosa que

garanta a coleta dos afluentes provenientes das áreas com equipamentos e/ou atividades

que possam gerar resíduos de natureza oleosa, conforme prescrições da NBR 14605-2.

A constituição do sistema de drenagem oleosa deve realizar a coleta,

separação, estocagem de resíduos oleosos e condução de efluente conforme prescrições

normativas e legislativas vigentes.

O piso da área de abastecimento deve garantir a inclinação necessária

para o direcionamento do efluente às canaletas, de forma a não permitir a contribuição

de áreas externas.

6.4 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Deverão ser atendidas em especial as normas técnicas da ABNT referentes à

proteção e combate a incêndio em edificações e em locais de armazenamento de

combustíveis, assim como as demais legislações pertinentes de âmbito municipal,

estadual e federal.

Deverá ser elaborado e apresentado Plano de Ação de Atendimento à

Emergência para os casos de acidentes ou vazamentos que representem perigo ao meio

ambiente ou a pessoas, bem como a ocorrência de passivos ambientais.

O projeto de proteção e combate a incêndio deverá ser aprovado junto ao

Corpo de Bombeiros Militar do Estado.
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6.5 SISTEMAS ELÉTRICOS

O projeto e execução das instalações elétricas das áreas externas deverão ser

conforme as normas pertinentes da ABNT, Corpo de Bombeiros Militar e

concessionária de energia da localidade.

Nos casos em que as vias de acesso ao Aeroporto, que circundam as áreas

externas, são de acesso público, o fornecimento de energia enquadra-se no Artigo 48 da

Resolução 414/2010 da ANEEL, ou versão atualizada.

• Ao CONCESSIONÁRIO caberá:

oi' Viabilizar a negociação do fornecimento de energia com a

Concessionária de energia local, a quem deverá ser oportunamente

submetido o projeto de entrada de energia para aprovação.

Adequar e/ou complementar a infraestrutura elétrica eventualmente

disponibilizada pela lnfraero e também conexões desde a rede até o

lote (unidade consumidora).

oi' Arcar com os todos os ônus necessários sob o ponto de vista de

projeto, obra, bem como as licenças e encargos necessários.

oi' Tomar todas as providências com vistas a contratação direta de

suprimento de energia elétrica com a Concessionária de Energia

Local.

Os transformadores das subestações localizadas no Terminal de Passageiros

destinados concessionários internos não poderão alimentar o CONCESSIONÁRIO

externo, que deverá ser atendido diretamente pela concessionária de energia através de

rede elétrica mais próxima ao respectivo lote. Não será admitida a interferência com

sistemas de alimentação de outras edificações/locais do Aeroporto.

A área do empreendimento deverá dispor de iluminação para fins de

segurança e vigilância no período noturno.

Para solução dos sistemas elétricos caberá ao CONCESSIONÁRIO elaborar

o projeto e executar os sistemas elétricos em sua totalidade, incluindo as subestações

necessárias a eletrificação de todas as cargas elétricas.

O sistema elétrico será constituído também pelo Sistema de AteITamento e

Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) a ser projetado e construído pelo

CONCESSIONÁRIO.

•

•
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6.6 SISTEMAS ELETRÔNICOS E TELEMÁTICA

A Infraero deverá ser consultada caso o CONCESSIONÁRIO queira utilizar

comunicação por rádio frequência.

Caberá ao CONCESSIONÁRIO, após a consulta prévia junto a

concessionária local de telecomunicação, executar toda a infraestrutura necessária para

interligação entre o(s) lote(s) concessionado(s) ao(s) rackslDGs de distribuição da(s)

concessionária(s) de telecomunicações, cabendo ainda a recomposição de

infraestruturas destruídas nos procedimentos.

Deverão ser atendias as normas da ABNTINBR, concessionárias locais e

Corpo de Bombeiros vigentes das respectivas instalações.

6.7 SISTEMASMECÂNICOS

Os projetos de Instalações de Ar Condicionado deverão atender as seguintes

Normas e Práticas Complementares:

• Normas da ABNT e do INMETRO;

• Normas da ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and

Air Conditioning Engineers;

• Códigos, Leis, Decretos, Portarías e Normas Federais, Estaduaís e

Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

• Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA.

O sistema de Ar Condicionado deverá estar em sintonia com as exigências

governamentais e técnicas. Deverão ser emitidos todos os documentos de cunho legal,

fins de resguardar o CONCESSIONÁRIO no atendimento às autoridades locais.

Compreende a emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) para o

respectivo registro junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) e a

emissão de PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) que é uma exigência

do Ministério da Saúde e da ANVISA.

Pág. nO

APROVAçAO

g.,-L ~
TAYSf<; BRANDÃO FIOUElftlmO

SBUL- MAT 12.. 610-$6

22



ICLAEl '
V
L

6.8 ASPECTOS AMBIENTAIS

Antes do início das obras, o Concessionário deverá apresentar para a

Infraero as Licenças e/ou Autorizações Ambientais pertinentes, ou a Dispensa de

Licenciamento Ambiental emitida pelo Órgão Ambiental competente.

O CONCESSIONÁRlO deverá elaborar e apresentar para visto da Infraero,

o Plano de Controle AmbientaI da Obra - PCAO, que tem como objetivo minimizar os

impactos ambientais gerados pelos processos construtivos e reduzir os passivos

ambientais normalmente gerados na fase de implementação de um empreendimento. O

modelo de PCAO elaborado pela Infraero, servirá de guia para o CONCESSIONÁRlO,

que deverá adequá-lo às características de seu empreendimento.

Este Plano deve ser elaborado conjuntamente com a elaboração dos projetos

e executado concomitantemente à obra, de forma a evitar ou minimizar os potenciais

impactos ambientais.

A concepção do empreendimento, os projetos e a execução da obra devem

atender as exigências da legislação ambiental nas esferas municipal, estadual e federal,

principalmente, no que diz respeito a Resolução CONAMA N° 273 de 29 de novembro

de 2000.

O empreendimento está localizado dentro da zona de ruído as paredes

externas, forros, esquadrias e vidros deverão fornecer aos ambientes isolamentos

acústicos que atendam às exigências de conforto, de acordo com normas e leis em vigor.

Com relação à fauna sugere-se que o projeto arquitetônico analise e atenda

as condições estabelecidas no RBAC nO 164/2014, para que seja evitado assim qualquer

tipo de foco atrativo a fauna que possa trazer risco a operacionalidade do aeródromo.

O CONCESSIONÁRIO deverá desenvolver Plano de Ação de Atendimento

à Emergências para os casos de acidentes ou vazamentos que representem perigo ao

meio ambiente ou a pessoas, bem como a ocorrência de passivos ambientais.

A ocorrência de qualquer acidente ou vazamento deverá ser comunicada

imedíatamente à Infraero, assim como ao órgão ambiental competente.

Cabe ao CONCESSIONÁRlO solicitar todas as licenças ambientais

necessárias para elaboração do projeto e execução da obra em cada fase determinada,

excetuando-se os casos dispensados de licenciamento.

•

•
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o início das obras somente terá início após a emissão de Licença de

Instalação pelo órgão ambiental competente, assim como a operação do

empreendimento só ocorrerá após a emissão de Licença de Operação, excetuando-se os

casos dispensados de licenciamento.

Todas as condicionantes ambientais requeridas pelo órgão Iicenciador

deverão ser prontamente atendidas.

A produção de resíduos na fase de construção (resíduos da construção civil

e canteiro de obras) e operação (doméstico, da saúde, industrial, etc.) deve ser

gerenciada pelo CONCESSIONÁRIO, considerando as normas técnicas e a legislação

vigente.

Neste sentido, cabe ao CONCESSIONÁRIO, arcar com todos os custos

oriundos da gestão dos seus resíduos, além de desenvolver documento que evidencie

esta gestão, podendo este ser denominado Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

do CONCESSIONÁRIO.

É fundamental que o gerenciamento dos resíduos do CONCESSIONÁRIO

se harmonize ao Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGRS) do aeroporto.

Além do PGRS do aeroporto, os planos de gerenciamento de resíduos

descritos no art. 14, da Lei 12.305/2010, os Planos Nacional, Estadual de Resíduos

Sólidos e/ou Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos fornecem

subsídios para elaboração do PGRS do CONCESSIONÁRIO, especialmente no tocante

logística reversa.

Importa colocar que o tratamento ou disposição final dos resíduos deverá ser

realizada somente em empresas devidamente licenciadas para os devidos fins.

Além disso, o CONCESSIONÁRIO deverá encaminhar á administração do

aeroporto, cópia dos PGRS, bem como das autorizações, pareceres, licenças,

certificados de coleta e destinação, ou quaisquer outros documentos, que comprovem os

atendimentos das diretrizes legais relacionas á gestão dos resíduos.

O CONCESSIONÁRIO sempre que possível deverá considerar na

elaboração dos projetos do empreendimento a adoção de técnicas de redução da geração

de resíduos sólidos.
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6.8.1 Risco da Fauna

Aeroportos são áreas propícias à ocupação e permanência de diversas

espécies da fauna. Esta, por sua vez, pode colidir com aeronaves e causar danos

materiais ou mesmo a perda de vidas humanas. Tal possibilidade de colisão é definida

como risco da fauna, que pode ser atenuado com procedimentos de gestão do risco.

É fundamental para redução do risco da fauna no âmbito aeroportuário,

que o desenvolvimento de atividades, edificações, jardins, infraestrutura, entre outras,

não ofereçam à fauna alimento, água, abrigo e acesso ao sitio aeroportuário. Portanto,

quem ocupa área ou exerce atividades no aeroporto não pode ser foco atrativo da fauna.

Desta forma, o CONCESSIONÁRIO deve adotar medidas preventivas e

corretivas que evitem ou eliminem locais ou estruturas que possam servir de abrigo,

poleiro ou ninho para a fauna nas edificações que ocupar. •

Este deve implementar as medidas necessárias para evitar o acúmulo de

água na edificação e no lote que ocupa.

O CONCESSIONÁRIO deve visar à redução da atração de fauna em

todas as etapas do empreendimento, seja nos projetos elaborados, na implantação ou na

manutenção da área que ocupa.

Os funcionários do CONCESSIONÁRIO não devem alimentar ou

abrigar espécimes da fauna silvestre, doméstica ou sinantrópica (cão, gato, pombo, etc.)

dentro do sítio aeroportuário ou em seu entorno.

O CONCESSIONÁRIO deve adotar medidas que impeçam o ingresso da

fauna, em especial a partir de cancelas, portões ou falhas em cercanias que deem acesso

ao sítio aeroportuário.

A atividade desenvolvida pelo CONCESSIONÁRIO deve estabelecer

procedimentos de gestão de resíduos sólidos, a fim de evitar a atração e instalação de

fauna em geral.

O CONCESSIONÁRIO deve observar e tomar providências relacionadas

a outras situações potencial ou efetivamente atrativas de fauna não descritas neste item.

•
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6.8.2 Controle de vetores de doenças

É responsabilidade do CONCESSIONÁRIO, tanto durante sua

implantação quanto durante a sua operação, a realização do controle de vetores de

doenças.

6.8.3 Flora

As árvores e arbustos são componentes comuns na paisagem dos sítios

aeroportuários. Muitas vezes a ocupação de uma determinada área pode implicar na

necessidade de manejo de indivíduos arbóreos e arbustivos, que envolvam o corte

(remoção), transplante ou poda dos espécimes. Para o manejo de árvores e arbustos, o

órgão ambiental, normalmente municipal ou estadual, deve ser consultado sobre a

obrigatoriedade de solicitação de autorização prévia.

Para evitar sanções da fiscalização ambiental, o CONCESSIONÁRIO

deve segUIr rigorosamente as orientações dos órgãos de licenciamento. Inclusive,

quando for o caso, realizar a compensação florestal, que pode ser, ao critério do órgão

licenciador, por meio de recuperação de área degradada, plantio de individuos arbóreos

ou pagamento de valor financeiro.

Desta forma, o CONCESSIONÁRIO deverá:

a) Identificar o órgão ou órgãos que autorizam o manejo (remoção,

poda ou transplante) de áreas vegetadas;

b) Solicitar a autorização (licenciamento) para o manejo;

c) Arcar com os custos do processo e da autorização;

d) Realizar todos os estudos solicitados para compor o pedido de

autorização;

e) Realizar a compensação florestal conforme orientação do órgão

licenciador;

f) Arcar com qualquer sanção dos órgãos fiscalizadores resultante da

não solicitação de autorização de manejo (remoção, poda ou

transplante) ou do não cumprimento das condicionantes da licença;

g) Enviar cópia das autorizações e demais comprovantes de

regularidade ambiental, á administração aeroportuária;
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h) Dar destinação para o material resultante do manejo, arcando com

os custos;

i) Nas áreas desmatadas, onde o solo ficou exposto às intempéries,

atuar de forma a evitar erosões, arcando com os custos de tal

procedimento.

j) A fim de evitar a atração de fauna, não deverão ser plantadas

espécies de vegetação frutíferas.

k) No sítio aeroportuário não deverão ser plantadas espécies de

vegetação protegidas, salvo se órgão ambiental obrigar tal ação.

6.8.4 Riscos Ambientais

Considerando os riscos de poluição dos solos, água subterrânea, água

superficial e da atmosfera, durante a implantação e operação da atividade do

CONCESSIONÁRIO, é exigido o planejamento e controle de suas ações.

Neste sentido, é exigido do mesmo:

a) Todo impacto ambiental negativo gerado em decorrência das

atividades do CONCESSIONÁRIO, com contaminações de solo e

água superficial e subterrânea, deverá ser informada ao órgão

ambiental competente e remediada, de acordo com as orientações

do mesmo, sem ônus para a Infraero;

A área concedida deverá ser restituída em perfeitas condições de

uso, com Parecer do órgão ambiental, informando que a área está

livre de contaminação. Cópia do documento deverá ser entregue à

Infraero;

c) Possuir meios de controle e monitoramento de possíveis

contaminações do solo, água e ar, de acordo com as exigências

ambientais do órgão competente e legislação pertinente, a fim de

evitar a poluição da área ocupada por ele e áreas circunvizinhas;

d) Dispor de local adequado para armazenamento e manuseio de

produtos químicos com potencial de contaminação, de acordo com

as normas e legislações vigente, bem como com as orientações do

órgão ambiental competente;

•

•

APROVAÇÁO

~.,Á. C-
TJ\YSE BRANOAo F1GU~~lREDO

SBUL- MA1' 12':".610.56

27



e) Utilizar equipamentos e veiculos que atendam os padrões de

emissão atmosférica reconhecidos na legislação e realizar

periodicamente a manutenção dos equipamentos emissores de

poluente;

f) Enviar à administração do aeroporto, relatório anual aprovado pelo

Órgão Ambiental e assinado por técnico responsável da

Concessionária, contendo os resultados de monitoramento e status

da área em relação a contaminação do solo e da água, além do

atestado de que os equipamentos que operam no aeroporto estão

atendendo os padrões de emissão;

g) As irregularidades constatadas pelos órgãos competentes que

resultem na aplicação de multas e/ou penalidades, serão imputadas

ao CONCESSlONÁRlO.

6.8.5 Uso da água

Visando o uso racional da água, seguem algumas recomendações:

a) Desenvolver edificações que favoreçam o reuso de água;

b) Desenvolver edificações que favoreçam a coleta e uso de água de

chuva;

c) Utilizar equipamentos como torneiras e vasos sanitários de baixo

consumo de água;

d) Orientar os funcionários para o uso racional da água;

e) Caso seja comprovada a inviabilidade técnica da Concessionária

para abastecimento de água, o CONCESSIONÁRIO deverá obter

junto aos órgãos competentes as licenças/outorgas necessárias

para o abastecimento alternativo de água;

f) Caso seja comprovada a inviabilidade técnica da Concessionária

para recebimento do esgoto, o CONCESSIONÁRIO deverá optar

pela solução de destinação final de esgoto indicada/aprovada pelo

órgão ambiental competente estadual/municipal.

6.8.6 Uso de energia elétrica

Visando o uso racional de energia, seguem algumas recomendações:
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a) Utilizar equipamentos com eficiência energética comprovada;

b) Ter como premissa para o projeto das edificações a serem

construídas na área concedida, iluminação e ventilação naturais;

c) Utilizar fontes energéticas alternativas como a solar;

d) Conscientizar funcionários acerca de boas práticas para redução

do consumo de energia.

6.8.7 Emissões atmosféricas

Considerando a importância de ações voltadas para melhoria da

qualidade do ar, seguem algumas recomendações:

a) Utilizar equipamentos eficientes no que tange à queIma de

combustíveis;

Aplicar conceitos de uso racional da energia evitando emissões

pela queima de combustíveis fosseis na produção de energia;

c) Utilizar combustíveis renováveis; e

d) Realizar manutenção dos equipamentos conforme orientação do

fabricante.

•
6.8.8 Conformidade legal

Independente das orientações registradas neste documento, toda a

legislação relacionada à implantação e operação de Terminais de Carga, deve ser

atendida pelo CONCESSIONÁRIO, não cabendo à INFRAERO qualquer ônus por isso .

7. PROCEDIMENTOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES A

OBRA

7.1 PREMISSAS PARA INÍCIO DAS OBRAS

São condições essenciais para o início das obras e serviços:

• Obter aprovação dos órgãos e concessionários públicos (caso

necessário);

• Dispor de todos os projetos executivos, previamente apresentados à

Infraero, com a condição de "VISTO DEFERIDO";

•
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• Obter e apresentar as licenças ambientais necessárias junto ao órgão

ambiental competente para a localização e instalação do

empreendimento;

• Comprovar execução das obras conforme diretrizes apresentadas no

Plano de Controle Ambiental de Obras - PCAO do empreendimento;

• Obter e apresentar as autorizações!licenças necessárias para a retirada

de vegetação;

• Apresentar ART ou RRT emitida pelo conselho profissional local do

responsável técnico pela execução dos serviços;

• Executar tapume conforme especificado no Código de Edificações de

local, ou em sua falta conforme normativos da lnfraero, bem como

instalar as placas de obras de acordo com modelo oficial a ser fornecido

pela lnfraero;

• Informar à lnfraero, por escrito, a relação de firmas contratadas para

execução das obras e o nome, endereço e telefones

(residencial/comercial e celular) do responsável técnico pela execução

das obras;

• Quando da execução de obras em áreas externas, o canteiro de obras

deverá atender ao disposto na NR - 18 (Condições e Meio Ambiente de

Trabalho na Indústria da Construção) e ficar restrito à área do lote

comercial.

7.2 SEGURANÇADO TRABALHO

Caberá ao CONCESSIONÁRIO fornecer aos seus empregados EPl

específico e necessário, de uso obrigatório, para as atividades que irão desenvolver,

conforme determina a NR-6 da Portaria 3.214/78 do MTE.

Antes do início das atividades, o CONCESSIONÁRIO deverá executar

treinamento específico quanto ao uso dos EPI e dos riscos inerentes à atividade a ser

desempenhada.
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Não será permitido aos empregados do CONCESSIONÁRIO o inicio das

atividades ou o ingresso em áreas de risco sem o EPI apropriado.

Qualquer acidente do trabalho ocorrido com empregados do

CONCESSIONÁRIO, deverá ser, imediatamente, comunicado a Infraero, quando em

horário administrativo, ou nas primeiras horas do primeiro dia útil seguinte ao ocorrido

O CONCESSIONÁRIO deverá enviar uma cópia da Comunicação de

Acidente de Trabalho (CAT) para a Infraero, em até 03 (três) dias úteis após o ocorrido.

A CAT deverá estar cadastrada junto ao INSS.

O cumprimento das instruções contidas neste Manual não eXIme o

CONCESSIONÁRIO de cumprir as demais NR constantes da Portaria 3.214/78 do

MTE, e outras normas técnicas vigentes, que serão fiscalizadas pela Infraero.

A Infraero terá autoridade para paralisar a execução do serviço, sempre que •

ficar caracterizada uma situação de grave e iminente risco à integridade dos

trabalhadores.

7.3 PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

É obrigatória a adoção de medidas que atendam, de forma eficaz, às

necessidades de prevenção e combate a incêndio para os diversos setores, atividades,

máquinas e equipamentos do canteiro de obras, de acordo com o disposto na NR-18 e

NR-23 do Ministério do Trabalho e do Emprego.

7.4 LOCALIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS

Toda obra deverá ser executada dentro da Unidade Comercial, sendo •

terminantemente proibido o uso de áreas comuns, pátios externos, galerias de serviço ou

outros espaços eventualmente desocupados outras áreas para esse fim. Caso seja

necessário utilizar qualquer área além da disponibilizada, os custos serão de

responsabilidade do CONCESSIONÁRIO.

7.S SINALIZAÇÃO E ISOLAMENTO DAS ÁREAS

O CONCESSIONÁRIO ou Executante utilizará fitas zebradas, cordas,

cones, telamento de fachadas, placas de sinalização ou alerta e demais formas de

isolamento ou proteção sempre que a atividade o exigir.
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É obrigatória a colocação de tapumes construídos e fixados de forma

resistente, com altura mínima de 2,20m de forma a impedir o acesso tanto de pessoas

estranhas aos serviços quanto a áreas restritas do sítio aeroportuário.

A descarga, estocagem e manuseio de materiais necessários a execução das

obras estarão estritamente restritos os limites do objeto de concessão.

7.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

o CONCESSIONÁRIO deverá cumprir os procedimentos constantes na

Norma Regulamentadora - NR lOque estabelece os requisitos e condições mínimas

para a implementação de medidas de controle e sistemas preventi vos visando garantir a

segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interajam em

instalações elétricas e serviços com eletricidade, nas etapas de construção, montagem,

operação e manutenção das instalações elétricas e quaisquer trabalhos realizados nas

suas proximidades.

O CONCESSIONÁRIO de área externa deverá solicitar à Concessionária

Pública de Energia a instalação de ponto de fornecimento provisório de energia. A

energia elétrica utilizada no interior da unidade comercial externa será medida através

de medidor e faturada ao mesmo, diretamente pela Concessionária de Energia.

As tomadas, painéis elétricos, chaves protetoras, extensões elétricas a serem

utilizadas, deverão ser bem dimensionadas e providenciadas pelo CONCESSIONÁRIO

e seu executante.

Caberá ao CONCESSIONÁRIO executar a obra de acordo com a instrução

emitida pelo Infraero, baseada nas Normas, códigos, portarias e documentos Infraero

elencados neste documento.

Somente eletricistas qualificados e habilitados devem cuidar das instalações

elétricas.

Toda e qualquer interferência em relação às instalações elétricas existentes

no Sítio Aeroportuário deverão ser notificadas previamente pelo CONCESSIONÁRIO

ao setor de manutenção do Aeroporto para ciência e providências.

Caberá ao CONCESSIONÁRIO fornecer a Infraero ao término da obra:

• Certificação de Conformidade das Instalações Elétricas de Baixa

Tensão com atendimento da Portaria SI (Diretrizes e Critérios de

ELABORAÇÁO E RES
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Avaliação de Conformidade) do INMETRO por Organismo de

Certificação do Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO,

compreendendo as instalações elétricas de baixa tensão e ponto de

entrega de energia de baixa tensão ou de média tensão (transição entre a

média tensão e baixa tensão), se houver.

• O OCP deverá apresentar os Requisitos de Avaliação de Conformidade

para instalações elétricas de baixa tensão (RAC) contendo Análise

Documental, Inspeção Visual e Ensaios consoante NBR 5410 e normas

complementares (NBR 14039 - Instalações MT, NBR 13570 -

Instalações locais públicos, NBR 13534 - Instalações em serviços de

saúde, NBR IEC 60079-14 - Instalações atmosferas explosivas, NR 10

- Segurança e serviços de eletricidade, etc.), quando aplicáveis. •

• Certificado de Conformidade das Instalações do Sistema de Proteção

contra Descargas Atmosféricas (SPDA), emitido pelo instalador (por

profissional de engenharia elétrica, qualificado, habilitado pelo CREA

para essa atividade, competente e experiente em inspeções - ou empresa

com profissional com esse perfil), através de relatório devidamente

fundamentado com os resultados de inspeção e ensaios, atendendo

integralmente a da Seção 7 - Parte 3 (Manutenção, inspeção e

documentação de um SPDA) da norma ABNT NBR 5419, em sua

última revisão.

• Certificação compulsória para Equipamentos Elétricos para Atmosferas •

Explosivas, a qual deverá ser realizada por Organismo de Certificação

de Produto - OCP, acreditado pelo Inrnetro, consoante com o

estabelecido na Portaria n.o 179, de 18 de maio de 2010 do INMETRO.

7.7 FORNECIMENTO DE ÁGUA

O CONCESSIONÁRIO ou Executante deverá preferencialmente solicitar

abastecimento direto da concessionária de água / esgoto local.

TAYSE: BRANDAo l'lGU~:IWgDO
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7.8 ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA

O preparo das massas, concretos, argamassas, formas, ferragens etc.,

somente deverão ser feitos dentro do espaço do lote.

O CONCESSIONÁRIO deverá armazenar de forma adequada o residuo de

construção civil gerado, e periodicamente, transportá-lo para destinação final

ambientalmente adequada, observados os requisitos ambientais dispostos em legislação

específica.

Os serviços deverão ser finalizados com a retirada de tapumes, limpeza da

unidade comercial e remoção total de entulhos e equipamentos de obra, em data a ser

determinada pelo contrato firmado entre as partes.

7.9 MEIO AMBIENTE

Cabe ao CONCESSIONÁRIO obter todas as licenças ambientais

necessárias para a instalação do empreendimento, assim corno, obter todas as

autorizações/licenças ambientais necessárias para a retirada de vegetação.

Todos os materiais oriundos de desmontagem, sejam eles partes ou

componentes considerados inservíveis, deverão ser transportados da área do aeroporto

para área de aterro de resíduos de construção civil (RCC) ou unidade de tratamento e

reciclagem de RCC lícenciada junto aos órgãos competentes. Sendo o custeío deste

transporte e destinação final de resíduos de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO.

O CONCESSIONÁRIO é responsável por recuperar qualquer área

degradada pela implantação do empreendimento.

Quando possível, deverá ser prevista pelo CONCESSIONÁRIO a utilização

de fontes de água não potável para usos menos nobres, corno lavagem de pneus e

máquinas, umectação de vias e outros.

O CONCESSIONÁRIO deverá adequar o horário de operação de máquinas

e equipamentos com a legislação específica local, visando a mínima geração de ruídos

na implantação do empreendimento.

A manutenção periódica de equipamentos e máquinas deve ser prevista pelo

CONCESSIONÁRIO, proporcionando a operação com baixos níveis de ruído.

Pág. n°
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A rede de drenagem deverá dispor de caixa(s) separadora(s) de óleo e graxa,

localizada(s) em pontos estratégicos do sistema, antes da disposição final, de forma a

recolher e separar águas provenientes da lavagem de máquinas e veículos.

O CONCESSIONÁRlO deverá realizar o recobrimento com lonas de todos

os caminhões e/ou veículos utilizados para o transporte de materiais granulados e de

solos finos durante a implantação do empreendimento.

O CONCESSIONÁRlO deverá atender, entre outras, às normas ABNT

NBR 15.456:2007, 15.428:2006, 13.787:2013, 14.606:2013, 15.594-1 :2008, 15.594-

3:2008, 15.594-6:2013, 14605-2:2010, 14605-7:2009, não obstante outras exigências

legais vigentes à época.

7.10 SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS, REFEITÓRIO, ÁGUA POTÁVEL E

ÁREAS DE CONVIVÊNCIA •
~.

Para as obras realizadas em unidades comerciais externas, os sanitários,

vestiários e refeitórios, cozinha e alojamentos deverão ser contemplados no canteiro de

obras, conforme disposto nas normas do Ministério do Trabalho em especial a NR 18.

Não será permitido o uso de sanitários do TPS ou outras edificações do sitio

7.11 ENTRADA, SAÍDA E ESTOCAGEM DE MATERIAIS

Caso sejam necessárias, as restrições de horário para entrada e saida de

materiais, máquinas e ferramentas serão estabelecidas pelo Aeroporto.

Os materiais e mercadorias deverão ser entregues acompanhados das

respectivas notas fiscais. Não será permitido que os materiais apresentem notas fiscais

em nome da Infraero.

O CONCESSIONÁRIO será o único responsável por qualquer

irregularidade que porventura, venha a ocorrer na emissão de notas fiscais, sendo que,

as que acompanharão os materiais destinados à execução de seus serviços deverão

conter:

• Identidade da empresa compradora (Razão Social da Unidade

Comercial), inclusive CGC e Inscrição Estadual.

•

•
•

ELABORAçAo E

Endereço da empresa compradora .

Local de entrega das mercadorias .
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• Identificação da Unidade Comercial.

• Nome fantasia da Unidade Comercial.

o CONCESSIONÁRlO deverá manter na obra, permanentemente, durante

o horário normal de trabalho, pessoa responsável pelo recebimento de materiais para

suas instalações.

Todo o material, máquinas e ferramentas deverão ser mantidos dentro de

sua Unidade Comercial, sendo sua guarda de exclusiva responsabilidade do

CONCESSIONÁRIO. Atenção especial deve ser dada aos materiais combustíveis e

inflamáveis.

É de inteira responsabilidade do CONCESSIONÁRIO e de seu executante a

guarda ou proteção dos materiais, ferramentas e equipamentos da empresa

concessionária.

7.12 HORÁRIO DE TRABALHO

Caso as obras causem interferências operacionais no sítio o horário normal

de trabalho de obra será determinado pelo CONCESSIONÁRlO em comum acordo com

a Infraero.

O CONCESSIONÁRlO será o único responsável perante as legislações

municipais, estaduais e federais do Ministério do Trabalho, no tocante a encargos e

horário de trabalho.

Os serviços geradores dI: ruído ou outros incômodos excessivos deverão ser

executados em horários pré-determinados junto à área de manutenção do Aeroporto.

7.13 MULTAS E DANOS ÀS INSTALAÇÕES E PATRIMÔNIO

O CONCESSIONÁRlO é obrigado ao pagamento das multas que sejam

impostas pelas Autoridades, em razão do descumprimento de Leis, Regulamentos e

Posturas referentes aos Serviços Contratados.

Ressal va-se que todas as licenças, multas, taxas, impostos e selagens,

inclusive referentes ao meio ambiente, junto aos órgãos responsáveis, concessionárias

de energia elétrica, telefonia, água e esgoto, Corpo de Bombeiros, necessários à perfeita
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execução do Escopo Contratado correrão a cargo do CONCESSIONÁRIO, bem como

outras despesas financeiras que incidam ou venham a incidir sobre os serviços.

O CONCESSIONÁRIO é responsável por todos os danos e prejuízos

causados por si, ou seus prepostos, ás unidades comerciais de terceiros, lotes vizinhos e

a quaisquer partes do TPS ou do Aeroporto, correndo por sua conta o integral custeio

das despesas necessárias aos consertos, reparações ou substituições.

7.14 COOPERAÇÃO COM OUTROS CONTRATADOS

A Infraero poderá, a qualquer tempo, executar ou fazer executar outros

trabalhos de qualquer natureza, por si própria, por outros Contratados ou Grupos de

Trabalho, no local ou próximo ao lote a cargo do CONCESSIONÁRIO que, nesse caso,

deverá conduzir suas operações de maneira a nunca provocar atraso, limitação ou •

embaraço no trabalho daqueles.

Quando outras Empresas estiverem executando trabalhos, de acordo com

outros Contratos da Infraero, em lugares adjacentes aos ocupados pelo

CONCESSIONÁRIO, este será responsável por qualquer atraso ou embaraço por ele

provocado nas atividades daquelas. Estes trabalhos serão comunicados, pela

FISCALIZAÇÃO Infraero, ao CONCESSIONÁRIO em tempo útil, para que esta possa

considerá-los no Planej amento de suas Ações.

8. ANEXO

8.] ANEXO 111(A) - REQUISITOS CONSTRUTIVOS - BARREIRAS DE

SEGURANÇA E VIAS.
•
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I. OBJETIVO

o presente documento tem como objetivo apresentar os requisitos mínimos adequados a

serem observados e os parâmetros e diretrizes a serem adotados pela

CONCESSIONÁRIA para execução de barreiras de segurança e vias de serviço no

Aeroporto de Uberlândia. em Uberlândia-MG, de modo a oferecer nível adequado de

desempenho. atendendo às necessidades da CONCEDENTE.

2. REFERÊNCIAS

3.

Este documento de requisitos construtivos foi baseado no Termo de Referência para

contratação de empresa para execução do Muro patrimonial do Aeroporto de Uberlândia.

DAS ÁREAS ABRANGIDAS

Os serviços serão executados nas áreas patrimoniais do AeropOt10 de Uberlândia. em

Uberlãndia-MG.
•

4. DAS ABREVIATURAS, ()EFINIÇÕES E CONCEITOS.

4.1. AEROPORTO - Aeródromo público dotado de instalações e facilidades para o apoio de

operações de aeronaves. embarque e desembarque de pessoas e cargas:

4.2. ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas;

4.3. ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil;

4.4. AAL: Administração Aeroportuária Local;

4.5. CBO - Classificação Brasileira de Ocupações; •4.6. CTPS - Cat1eira de Trabalho e Prcvidência Social;

4.7. CNH: Carteira Nacional de Habilitação:

4.8. CIPA: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes:,.

4.9. CREA: Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e Agronomia;

4.10. EPI - Equipamentos dc Proteção Individual;

4.11. EPC - Equipamento de Proteção Coletivo;

4.12. INFRAERO - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária;

4.13. INMETRO -Instituto Nacional de Metrologia;
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4,14. SBUL - Aeroporto de Uberlândia:

4.15. SST - Saúde e Segurança no Trabalho:

4.16. TR - Termo de Referência:

4.17. PPD - Pista de pouso e decolagem.

4.18. ÁREAS OPERACIONAIS: São as áreas isoladas, geralmente de acesso restrito.

abrigadas ou ao ar livre. nas quais existem instalações ou postos de comando e controle

de sistemas ou equipamentos. Fazem parte também das áreas operacionais as galerias,

canaletas. caixas. poços de visita (vaults). vãos de prumadas. etc .. onde estejam instaladas

cablagem. tubulações e outros equipamentos ou acessórios que sejam mantidos ou

operados pela CONCESSIONÁRIA.

4.19. DEPENDÊNCIA: Área física de propriedade da INFRAERO ou de propriedade da União

sob responsabilidade patrimonial da INFRAERO, ou de propriedade de terceiros sob

responsabilidade patrimonial da INFRAERO através de Contrato de aluguel. comodato

ou outra modal idade. na qual está implantada a Sede da Empresa. ou uma

Superintendência Regional. ou um AeropOlto. ou um Grupamento de Navegação Aérea

ou uma Unidade Técnica de Aeronavegação.

4.20. EQUIPAMENTO: Conjunto unitário. completo e distinto, que cxerce uma ou mais

funções determinadas quando em funcionamento.

NOTAS:

I. A perda individual de um equipamento. no qual deixe de cumprir a sua função, não

acarreta necessariamente a perda da função do subsistema e/ou do sistema;

2. Os equipamentos podem ser definidos como principal. reserva ou único. podendo

ser classificados como críticos dependendo da sua importância operacional;

3. Um conjunto de equipamentos forma um subsistema e um conjunto de subsistemas

fOlma um Sistema.

4.21. EQUIPAMENTO CRÍTICO: Equipamento que. em função da sua importância

operacional. pode afetar ou impedir a operacionalidade da dependência.
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4.22. ESPECIFICAÇÃO: É o conjunto de preceitos destinados a fixar as características,

condições ou requisitos exigíveis para os materiais, elementos ou subconjuntos dos

componentes de equipamentos e sistemas.

4.23. MANUTENÇÃO: Combinação de todas as ações técnicas e administrativas. incluindo as

de supervisão, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa

desempenhar uma função requerida. A manutenção pode incluir uma modificação de um

item.

4.24. NÃO-CONFORMIDADE: Não atendimento de um ou mais requisitos especificados.

4.25. ORDEM DE SERViÇO INICIAL (OSI): documento emitido pela CONCEDENTE para a

CONCESSIONÁRIA. onde se define oficialmente o início da vigência do Contrato. no

qual deverá constar: tipo de serviço autorizado ou objeto do Contrato. data de início e •

prazo da execução dos serviços, número, características, valor do Contrato e outros dados

julgados importantes.

4.26. PANE: Estado de um item caracterizado pela incapacidade de desempenhar uma função

requerida, excluindo a incapacidade durante a manutenção preventiva ou outras ações

planejadas. ou pela fàlta de recursos externos.

4.27. REPARO: Parte da manutenção corretiva na qual são efetuadas as ações de manutenção

efetiva sobre o item. excluindo-se os atrasos técnicos. (NBR IS08402-1994).

4.28. RETRABALHO: É a ação de refazer determinada tarefa ou serviço que não tenha

atingido o resultado esperado em um determinado período de tempo. Serão considerados

como retrabalho todos os serviços corretívos ou extra manutenção executados novamente •

em um período menor que 3 (três) semanas ou ainda gerados por comprovada ausência

ou inabilidade na execução das Instruções de Trabalho do Plano Preventivo, levando em

consideração o período de I (um) mês após a intervenção preventiva.

4.29. SERViÇOS ESPECIAIS: São os serviços técnicos necessários a plena execução dos

serviços de manutenção contratados, realizados por mão de obra especializada não

pertencente ao quadro de profissionais da empresa CONCESSIONÁRIA. tais como

órgãos certificadores como o INMETRO. laboratórios especializados e outros:

4.30. SISTEMA: Conjunto de elementos inter-relacionados. que são os subsistemas e seus

respectivos equipamentos e as relações funcionais entre eles. formando um conjunto
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organizado. de modo a alcançar um ou mais objetivos com a mesma eficiência.

propiciando atendimento satisfàtório à operacionalidade das instalaç.ães das

dependências.

4.31. SUBSISTEMA: Conjunto de equipamentos. intcr-relacionados. os quais. por meio do

desempenho de suas funções individuais. contribucm para um objetivo com eficiência.

4.32. SUBSISTEMA CRíTIco: Conjunto de equipamcntos. interligados fisicamente ou não,

cuja indisponibilidade do conjunto ou de um único equipamento podc afetar ou impedir a

operacionalidade da dependência.

a) Suprimento Técnico de Manutenção: É todo o material destinado à manutenção dos

ativos da infraestrutura aeroportuária. assim classificados:

I. Material de Consumo de Manutenção: É o material consumido durante a

execução das atividades de manutenção cuja aplicação seja previsível e rotineira.

2. Material Técnico de Manutenção: É todo componente. peça ou parte do

equ ipamento.

3. Material Crítico de Manutenção: É lodo material. de consumo ou técnico.

essencial à garantia da operacionalidade dos sistemas. subsistemas e

equ ipamentos.

5. DAS NORMAS

• ABNT NBR 6118:2003 - Projcto de estruturas de concreto - Procedimento;

• DECRETO FEDERAL 5975/06 - Regulamenta os arts. 12. parte final. 15. 16.19.20 e

21 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965. o art. 40. inciso 111.da Lei no 6.938.

de 31 dc agosto de 198 I. o ar!. 2' da Lei no 10.650, de 16 de abril de 2003. altera e

acrescenta dispositivos aos Decretos nos 3.179. de 2 I de setembro de 1999. e 3.420.

de 20 de abril de 2000. e dá outras providências.

• LEI FEDERAL N° 1265 I/20 12 - Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera

as Leis nos 6.938. de 31 de agosto de 1981, 9.393. de 19 de dezembro de 1996. e

11.428. de 22 de dezembro de 2006: revoga as Leis nos 4.771. de 15 de setembro de

1965. e 7.754. de 14 de abril de 1989. e a Medida Provisória no 2.166-67. de 24 de

agosto de 2001: e dá outras providências:
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• NBR 12655: 1996 - Concreto - Prepar . controle e recebimento - Procedimento;
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• NBR 14931 :2003 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento:

• Normas pertincntes ao tema da ABNT;

• NR-18 - Condições c meio ambiente de trabalho na indústria de construção.

6. EXECUÇÃO DAS BARREIRAS DE SEGURANÇA E VIAS DE SERVIÇO

6.1. Geral

Deverão ser implantados pela CONCESSIONÁRIA 925 metros lineares de barreira de

segurança e 1.175 metros lineares de via de serviço.

Antes de iniciar os serviços a CONCESSIONÁRIA deverá isolar a área da intervenção

com tapumes de 2.20 metros de altura, com o objetivo de impedir a entrada de pessoas

não autorizadas ou animas no sitio aeroportuário;

Após isolar a área a CONCESSIONÁRIA deverá remover o muro patrimonial existente

(se existente). preparar o terreno e fazer a locação para instalar a nova barreira de

segurança e vias de serviço.

6.2. Vista Implantação

o
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6.2.1. Limpeza de terreno .. roçada densa (com pequenos arbustos)

A CONCESSIONÁRIA deverá executar a limpeza do terreno. de forma que seja

realizada a capinagem da vegetação. roçagem de arbustos com foice, retirada de

tocos e raízes de arvores. Numa largura aproximada de 7 metros. O entulho

resultante da limpeza do terreno deverá ser descartado de forma adequada fora da

área patrimonial do aeroporto ou onde a CONCEDENTE solicitar.

6.2.2. Locação da obra

6.2.2./ Locaçôo da obra. com liSOde equipamentos /OPORl'{íjicos.inclusive topoRrafo e

nivelador.

A CONCESSIONÁRIA deverá providenciar a locação da obra. A identificação

dos alinhamentos e níveis deverá ser conferida. previamente. com a

CONCEDENTE.

O terreno necessita estar limpo e terraplanado até proximamente ás cotas de nível

definidas para execução das fundações. A locação tem de ser realizada somente

por profissional habilitado (utilizando instrumentos e métodos adequados). que

deve partir da referência de nível (RN) para demarcação dos eixos. A locação tem

de ser global. sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que envolvam o

perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros precisam ser niveladas.

bem fixadas e travadas. para resistirem à tensão dos tios de demarcação. sem

oscílar nem fugir da posição correta.

6.2.3. Barreiras de Segurança

6.2.3./ Area de ímplantaçtio

As barreiras de segurança deverão ser implantadas de forma a proteger toda a área

destinada para o Condomínio Logístico. totalizando 925 metros lineares.

6.2.3.2 Nível de pl'Oteçôo

As barreiras de segurança deverão oferecer nível de proteção equivalente as

barreiras já implantadas no perímetro do sítio aeroportuário. devendo estar em

conform idade com a IS 107-00 IB.
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A altura mínima para as barreiras implementadas deverá ser de 2.40 metros. com

arame de concertina na pane superior.

6.2.3.3 Aprovaçt7o do pro;elo r~fi!renle a barreiros de segurança

o CONCESSIONÁRIO deverá apresentar projeto contendo as barreiras de

segurança a serem implementadas, O projeto deverá ser aprovado pela área de

segurança do aeroporto. que irá efetuar avaliação considerando a legislação e as

ameaças existentcs em cada área do perímetro de implantação,

O projeto deverá também ser aprovado em reunião da Comissão de Segurança

Operacional (CSO),

Em conformidade com o disposto na IS 107.00IB. em alguns trechos do •

perimetro operacional. poderão ser consideradas barreiras de segurança naturais.

constituídas de recursos da própria natureza quc circundam o sítio acroportuário,

O material utilizado. bem como o acabamento necessário. deverá oferecer

resistência as caracteristicas climáticas da região.

6,2,3," !mp/anloçt7o das barrriros de seguron('a

A implantação das barreiras de scgurança deverá ser iniciada imediatamente após

a assinatura do contrato. considerando os trâmites legais necessários para a

execução da obra.

6,2.4. Vias de serviço

A licitante deverá elaborar e aprcscntar para aprovação pela equipe técnica da

Infraero. projeto de uma via de serviço de acordo com os normativos estipulados

pelo DNIT para tráfego de veículos de carga de médio porte, Este projeto deverá

contemplar também a drenagem e esgotamento da via através de redes e canais

pluviais. como também a sua sinalização horizontal e vertical. O suporte do

subleito deverá ser determinado por ensaios e sondagens gcotécnicas ao longo do

percurso da via.

Características Geométricas da Via:

• Largura mínima: 7 metros;

•
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• comprimento aproximado de 1.175 metros:

• Espessura do pavimento e subleito: a serem determinados em projeto:

6.2.5. Pintura

A CONCESSIONÁRIA deverá tomar as seguintes precauções:

• Todas as superfícies a serem pintadas deverão estar firmes. secas. limpas. sem

poeira. gordura. sabão. mofo. ferrugem. retocadas se necessário. e

convenientemente preparadas para receber as pinturas a elas destinadas;

• A eliminação da poeira deverá ser completa. tomando-se precauções especiais

contra o levantamento de pó durante os trabalhos. até que as tintas sequem

inte iramente:

• Sempre que uma superfície estiver lixada. será cuidadosamente limpa com

vassoura de pelos. depois. com um pano úmido para remover o pó. antes da

aplicação da demão de tinta:

• As superfícies só poderão ser pintadas quando perfeitamente secas;

• As pinturas deverão ser executadas de cima para baixo c deverão ser evitados

escorrimentos ou salpicos. quando ocorridos. deverão ser removidos enquanto

a tinta estiver fresca. empregando-se o removedor adequado;

• Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar respingos e

manchas de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos

cerâmicos, vidros. pisos. ferragens. etc.). ou em superfícies com outro tipo de

pintura ou acabamento:

• Só serão aplicadas tintas de primeira linha. Deverão ser usadas de um modo

geral as cores e tonal idades já preparadas de fábrica. e as embalagens deverão

ser originais. fechadas. lacradas de fábrica:

• Toda a superfície pintada deverá apresentar depois de pronta, uniformidade

quanto à cor. textura. tonalidade e brilho (fosco. semifoseo. e brilhante);

• Quando a pintura for feita sobre reboco. o mesmo não poderá conter umidade

interna. proveniente de má cura. tubulações furadas. infiltrações por

superfícies adjacentes não protegidas. etc. E antes da pintura, o reboco em

desagregação deverá ser removido e aplicado novo reboco;
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• Manchas de gordura deverão ser eliminadas com uma solução de detergente e

água. bem como mofos com uma solução de cãndida e água. enxaguar e

deixar secar.

6.2.5. I Fundo selador acrílico ambientes internos!externos. uma demc70

Após a instalação das barreiras de segurança e preparar a superfície do mesmo a

CONCESSIONÁRIA deverá executar o fundo selador sobre essa superfície.

quando a mesma for compatível com a aplicação deste material, de tal forma que

o acabamento final fique impecável.

1\ pintura de fundo deverá ser executada com uma demão de selador, na cor

detinida pela FISCALIZAÇÃO. Para a exccução dos serviços deverão ser

utilizados materiais das marcas Sherwin-Williams, Renner ou cquivalente.

6.2.5.2 Pintura látex acrílica amhien/es ii1lernos!externos. três dem<1os

Após executar o fundo selador sobre a superfície das barreiras de segurança a

CONCESSIONÁRIA, quando a mesma f()r compatível com a aplicação deste

material. devcrá executar a pintura sobrc essa superfície, de tal forma que o

acabamento final fíquc ímpecável.

A tinta de acabamento deverá ser executada com duas dcmãos de tinta látex

acrílica premium, na cor detinida pela FISCALIZAÇÃO. Para a cxecução do

serviço deverão ser utilizadas tintas das marcas Sherwin-Williams. Renner ou

equivalente.

6.2.6. Concertina

6.2.6. I Concertina dupla de aço xalvanizado à .fógo. com dilÍme/ro de -150 mm .

rendimento linear de Il à 10m. comprimen/o de lâminas de 60 ml/1e .fio de aço

galvani"ado inferno de 2.70 mm (Fornecimento e lnstalaç<1oj

A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer e instalar concertina dupla em aço

galvanizado á fogo. com diãmetro de 450 mm , rendimento linear de 6 111 e fio de

aço galvanizado interno de 2,70 mm. bem esticadas em arame de aço galvanizado.

com bitola mínima dc 1/8", e amarradas em hastes de aço galvanizada à fogo.

fixadas nas barreiras de segurança a cada 3 ou 4111, conforme figura 3.

•

•
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Fil:urM 3 - ronrrrlillll dupht ('111ItÇOca1nl.ni7.ado it fogo. COIIIdiâmt'tro de 450 mm,

Deverá ser previsto a colocação de placas de sinalização. em trechos

pad,:Cmizados. indicando a proibição do acesso. e do risco a saúde de pessoas ao

contato com as lâminas cortantes. em conformidade com a legislação pertinente

ao assunto. As placas deverão ser em material inoxidável. PVC. nylon. fibra.

alumínio. etc. Porém. deverão ser resistentes. à ação dos ventos. especialmente

nos pontos de fixação das placas.

6.2.7. Placa

6.2.7.1 Fornecimenlo e inslalaçclo de placa de "PROIBIDO ULTRAPASSAR"

A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer e instalar placas de "PROIBIDO

ULTRAPASSAR" (MP 12.14 SEA -ITEM 12.17.1). conforme a figura 4.
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As placas deverão ser instaladas a cada 300 metros uma da outra e atender as •

especificações a seguir:

Chapa 1.5mm galvanizada a fogo;

Pintura: aplicação de fundo ionizado para chapa galvanizada e pintura

eletrostática em toda dimensão da placa (frente e vcrso) com três camadas de

tinta;

Estrutura: confeccionada em cantoneira dc I' \/, galvanizada com pintura da

mesma cor da placa em todo perímctro da parte dc traz da placa com

abraçadeiras;

Letragem: as películas devem ser do tipo reflexiva de alta intensidade nas

cores especificas. com coeficíente de retroreflexão igual a 20 (vinte) para um

ângulo de evidência ou de entrada igual à _4° (menos quatro graus) e um

ângulo de divergência ou observação igual a O,2°(dois décimos de grau).

devendo apresentar a mesma COI'. quer durante o dia. quer à noite. quando

observadas à luz dos faróis dos veículos. Material tipo: Grau Técnico - 3M do

Brasil;

O suporte e a fixação da placa deverão seguir as especificações da figura 5:

•
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6.3. Limpeza final da obra

6.3.1. Carga manual e remoção c cntulho com transporte ate 20 km em caminhão

basculante 8 m3

Todo cntulho proveniente dos scrviços que venham a ser acumulados durante a

obra dcverá ser periodicamente removido do local, armazenado em caçambas sob

encargo da CONCESSIONÁRIA. que serão rctiradas da árca do AEROPORTO e

destinadas adequadamente. A localização da(s) caçamba(s) será definida junto a

FISCALIZAÇÃO dc forma a não comprometerem a operacionalidade do local.

Não scrá permitida a acumulação de entulho c/ou detritos dc qualquer natureza na

obra.

O material proveniente do trabalho e da limpeza paralcla deverá ser rcmovido da

área simultaneamentc ao processo de remoção.

Caso os entulhos da obra danifiquem a área (pisos. jardins. acessos. etc.) a mesma

devcrá ser recomposta e entregue conforme encontrado antes da obra .
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6.3.2. Limpeza tinal da obra

A CONCESSIONÁRIA somente iniciará a desmobilização após a conclusão de

todos os serviços.

A CONCESSIONÁRIA. ao final dos serviços. deverá entregar o Diário de Obras

à FISCALIZAÇÃO.

A CONCESSIONÁRIA será responsabilizada pelos danos que causar. devendo

assumir todas as despesas dos reparos necessários.

Caso a CONCESSIONÁRIA não tenha agilidade na execução do reparo no tempo

necessário à manutenção da operacionalidade e segurança do Aeropol10. a

CONCESSIONÁRIA, a seu exclusivo critério. pode contratar a execução dos

serviços e cobrar os custos da CONCESSIONÁRIA, não eximindo esta última de

outras cominações previstas em contrato.

Durante toda a jornada de serviços diários, deverá haver a preocupação constante

com a limpeza. incluindo a sinalização da área em questão.

Após a conclusão dos trabalhos, deverá ser feita uma limpeza mll1UCIOSadas

dependencias do local da obra. de forma a não deixar qualquer indício de obra.

6.4. Responsabilidades Ambientais

•

A CONCESSIONÁRIA deverá solicitar ao Órgão Amhiental de Minas Gerais -

SUPRAM - as licenças Prévía. de Instalação e Operação. da área concedida.

submetendo-se aos seus normativos e regramentos solicitados através do estudo de •

Impaeto Ambiental- ElA-RIMA.

6.5. Normas e Projetos

6.5.1. Normas e doeumentos de refereneia

A execução dos serviços desta Espeei1ieação Técniea deverá atender às seguintes

Normas e Prátieas Complementares:

•

•

Constituição Federal 1988;

Códigos, Leis. Decretos. Portarias e Normas Federais, Estaduais e

Munieipais. inelusive normas de eoneessionárias de serviços públicos;

Normas da ABNT;
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• Instruções Normativas do Ministério do Meio Ambiente;

• Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA - CONFEA;

• Normas e regramentos da SUPRAM.

6.5.2. Apresentação dos Projetos

Todos os projetos deverão ser elaborados dentro das Nonnas Brasileiras. exceto

na ausência de norma para caso fortuito. e dcverão ser apresentados para

aprovação pcla Infraero. Após a aprovação pela Infi'aero de todos os projetos c

documcntos solicitados. a CONCESSIONÁRIA deverá encaminhar à Infraero 05

(cinco) conjuntos dc cada especialidade dc projeto (Arquitetura, estrutural.

fundações. hidrossanitário e etc) com suas respectivas ART/RRT preenchidas e

assinadas e com comprovante de quitação junto ao Conselho Regional como

também. cinco jogos. todos assinados por seus elaboradores. de documentos tais

como: memoriais descritivos. termos de referência. especificações técnicas e etc.

Também deverá encaminhar um CO/OVO com todos os documentos na forma

digital. sendo que as plantas deverão ser apresentadas também em formato dwg.

6.5.3. Aprovação dos Projetos por parte da Infraero

Em caso da não aprovação dc determinado projeto por parte da !nli'aero, a

CONCESSIONÁRIA deverá efctuar. em até 05 (cinco) dias úteis. as retificações

c/ou complementações apontadas no Parecer Técnico da fiscalização, oriundo da

análisc dos projetos. A fiscalização dcvcrá emitir um novo Parecer Técnico para

"aprovar". "aprovar com rcstrições" ou "rcprovar" as altcrações efetuadas em até

03 (três) dias útcis. Esses prazos serão repetidos até que não ocorra necessidade de

correções e/ou adaptações ou ainda complementos. gcrando a versão final.

Em até 05 (cinco) dias úteis após a emissão do Parecer Técnico da fiscalização

aprovado sem restrições. a CONCESSIONÁRIA deverá entrcgar todos os projetos

aprovados e assinados com suas respectivas ART/RRT (Versão Final).

Quando aplicável. a CONCESSIONÁRIA, prcviamente à emissão de quaisquer

documentos e descnhos originais a serem enviados ao órgão ambiental. deverá

submeter uma cópia impressa e uma digital destes. para aprovação da

CONCEDENTE. Nessas cópias. em campo apropriado. deverá ser indicado que se

Pág. n'
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6.5.5. Materiais. Equipamentos e Máquinas. •

•A CONCEDENTE irá disponibilizar planta georreferenciada (DATUM SAD 69).

em formato *'dwg. da área em questão. que deverá ser utilizada como basc dos

desenhos e mapas elaborados.

As despesas relativas à aquisição. ao fornecimento de máquinas e equipamentos.

reprografias. plotagens e outras que se fizerem necessárias para o desempenho das

atividades contempladas no objeto desta Especificação Técniea correrão a

expensas da empresa CONCESSIONÁRIA.

Os materiais. equipamentos e máquinas necessários à exeeução dos Serviços. tais

como: eartas cartográficas, GPS. máquina fotográfica. equipamentos topográficos

serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. devendo estar em boas

condições de uso e segurança. compativeis com os padrões das normas brasileiras.

visando ao fiel atcndimento das exigências da legislação pel1inenle. O técnico que

operará os materiais elou equipamentos deverá ter plena noção da forma adequada

de utilização por meio de treinamento prévio.

Todos os produtos dos serviços. inclusive resultados e informações obtidos no

contexto dos trabalhos. serão de propriedade exclusiva da CONCEDENTE. sendo

que o uso e a divulgação da totalidade ou parte desses produtos ficam sujeitos à

expressa autorização da mesma.

A CONCESSIONÁRIA deverá prestar assessoria.

Propriedade dos Documentos

trata da primeira emissão elou revisão, bem como deve haver um carimbo

destacando o termo "para aprovação".

6.5.4.
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-- .1.:

\.f ". li
------,

6.6. Destinação dos resíduos de Obra

Todo o residuo produzido na obra. desde a limpeza inicial. é de responsabilidade da

CONCESSIONÁRIA, devendo ser observadas as exigências ambientais estipuladas

definidas dentl'O do PCAO e pcla SUPRAM.

çAo
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6.7. Licenças e o Poder Público

A CONCESSIONÁRIA é obrigada a obter todas as licenças e documentos necessários à

execução dc todos os serviços aqui descritos. e a cumprir as exigências dc órgãos

municipais. cstaduais e fedcrais.

7. DA GARANTIA

Estender-se-á por um período de --- (------) mescs a contar da data de entrcga do serviço e

aceito pela fiscalização. Por tal garantia. entende-sc a garantia totaL a obrigatoricdade de

substituir todos os componcntes que. comprovadamcnte tenham defeitos de fabricação ou

montagem.

A CONCESSIONÁRIA deverá garantir a qualidade e a compatibilidade dos produtos

fornecidos em conformidade com a legislação regulamentada vigente da atividade a que

sc destina. no âmbito internacionaL Fcderal. Estadual e MunicipaL e também com as

normas e padrões técnicos aplicáveis.

A CONCESSIONÁRIA deverá responder irrestritamente por qualquer correção que se

torne nccessária ao saneamento de eventuais discrepâncias detectadas entre os produtos

entregues. scm novos ônus para a CONCEDENTE e prejuízo das demais garantias em

Lei estabelecidas.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1. Todos os produtos e materíais utilizados deverão scr novos de qualidade comprovada não

sendo permitida aplicação de materiais de "segunda linha" usados ou reaproveitados.

Somente poderão ser emprcgados materiais rigorosamente adcquados à finalidade

prevista e que satisfaçam as normas da ABNT e certificados pelo INMETRO.

8.2. Cabcrá a CONCESSIONÁRIA a inteira responsabilidade pela guarda e armazenamento

de equipamentos. ferramentas e materiais utilizados na execução dos serviços.

8.3. O responsávcl técnico será a pessoa indicada a realizar a comunicação entre a

FISCALIZAÇÃO c a CONCESSIONÁRIA.

8.4. Todos os scrviços dcvcrão scr cxccutados com a melhor técnica possívcl dc maneira quc

as normas e legislações vigentes no País sejam obedecidas. Consideram-se incluídos
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todos os materiais. mão-de-obra, ferramentas. equipamentos e transpoltes necessários à

sua plena execução.

8.5. Não será aceita eomo argumento para a não realização do objeto, qualquer divergência

encontrada no presente TR e em hipótese alguma será aceita a solicitação de aditivo para

repará-Ias. A análise. detalhamento e solução de qualquer divergência deverão ser

efetuados pela CONCESSIONÁRIA e sofrer aprovação da FISCALIZAÇÃO que poderá

aceitar ou recusar. Nesta última hipótese a CONCESSIONÁRIA deverá buscar outra

solução para a mesma.

8.6. Todas as alterações que se façam necessárias à correta execução dos serviços, dentro dos

princípios anteriormente eitados, deverão ser doeumentadas pela CONCESSIONÁRIA e

disponibilizados para aprovação da FISCALIZAÇÃO. Todas as alterações do projeto

deverão estar presentes nos doeumentos disponibilizados pela INFRAERO, inelusive nos

arquivos digitais, no mínimo até a data do reeebimento provisório.

•
8.7. Nos easos omissos ou suscetíveis de dúvida, deverá a CONCESSIONÁRIA reeorrer á

FISCALIZAÇÃO para melhores esclareeimentos ou orientações. sendo as deeisões da

CONCEDENTE soberanas, em qualquer hipótese. As deeisões finais devem ser

comunicadas sempre por eserito no Diário de Obras.

8.8. As atividades tins. objeto das especitieações técnieas. não poderão ser transferidas ou sub

CONCESSIONÁRIA a terceiros, a não ser em casos especiais, devidamente analisados e

autorizados pela fiscalização.

8.9. Sem a prévia autorização escrita da CONCEDENTE, a CONCESSIONÁRIA não deverá •

alterar programações e cronogramas já aprovados.

8.10. Os serviços serão considerados entregues somente após o aceite tinal por parte da

fiscalização da CONCEDENTE.

8.11. As orientações e determinações da CONCEDENTE, quanto ao desenvolvimento dos

trabalhos, deverão ser atendidas pela CONCESSIONÁRIA.

8. I2. Os serviços contratados terão a direção. supervisão e responsabilidade técnica de um

responsável técnico, devidamente habilitado. o qual representará a CONCESSIONÁRIA

eomo seu preposto.
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8.13. Toda e qualquer outra informação não mencionada neste documento deverá ser tratada

com a fiscalização. prevaleccndo à Icgislação peltinente bem como o bom critério na

prática de serviços.

Uberlândia. de de2018.

-i::-- bJ~ K
TAVSE BRANDÃO FIGUEIREDO

Superintendente do AeropOlto de Uberlândia
Ten.-Ccl.-Av.-César Bombonato
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1. OBJETIVO

Este documento tem como objetivo estabelecer as exigências mínimas

para regularidade ambiental das atividades a serem concedidas, nas fases de

elaboração dos projetos, implantação e operação de COMPLEXO LOGíSTICO

no Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato/MG.

2. REQUISITOS SANITÁRIOS

Durante a implantação e a operação de sua atividade, o Concessionário

deverá obedecer aos requisitos ambientais e sanitários dos Normativos

pertinentes. Especificamente, considerando a estreita relação das atividades

aeroportuárias com as exigências da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária -

ANVISA, cabe destacar algumas Resoluções que regulamentam o dia a dia de

um aeroporto:

a) RDC ANVISA nO02, de 2003 que aprova o Regulamento Técnico,

para fiscalização e controle sanitário em aeroportos;

b) RDC ANVISA nO 56, de 2008 - Dispõe sobre o Regulamento

Técnico de Boas Práticas Sanitárias no Gerenciamento de Residuos Sólidos em

Aeroportos e Recintos Alfandegados;

c) RDC ANVISA nO91, de 2016 - Dispõe sobre as Boas Práticas para

o Sistema de Abastecimento de Água ou Solução Alternativa Coletiva de

Abastecimento de Água em Portos, Aeroportos e Passagens de Fronteira;

d) RDC ANVISA nO345, de 2002 - Aprova o Regulamento Técnico

para a Autorização de Funcionamento de empresas interessadas em prestar

serviços de interesse da saúde pública em aeroportos e recintos alfandegados.

e) RDC ANVISA nO346, de 2002 - Aprova o Regulamento Técnico

para a Autorização de Funcionamento e Autorização Especial de Funcionamento

de Empresas interessadas em operar a atividade de armazenar mercadorias sob

vigilância sanitária em Aeroportos e Recintos Alfandegados.

3. RISCO DA FAUNA

A possibilidade de colisão de diversas espécies da fauna com aeronaves

é definida como risco da fauna, que pode ser atenuado com procedimentos de

gestão do risco.

3
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É fundamental para redução do risco da fauna no âmbito aeroportuário,

que o desenvolvimento de atividades, edificações, jardins, infraestrutura, entre

outros, não ofereçam à fauna, alimento, água, abrigo e acesso ao sítio

aeroportuário. Portanto, as instalações e atividades desempenhadas no

aeroporto não podem ser foco atrativo da fauna.

Desta forma, o Concessionário deve:

a) Visar a redução da atração de fauna em todas as etapas do

empreendimento, seja nos projetos elaborados, na implantação, operação ou na

manutenção da área que ocupa;

b) Adotar medidas preventivas e corretivas que evitem ou eliminem

locais ou estruturas que possam servir de abrigo, poleiro ou ninho para a fauna

nas edificações que ocupar;

c) Implementar as medidas necessárias para evitar o acúmulo de

água na edificação e no lote que ocupa;

d) Orientar e exigir que seus funcionários não alimentem ou abriguem

espécimes da fauna silvestre, doméstica ou sinantrópica (cão, gato, pombo, etc.)

dentro do sitio aeroportuário ou em seu entorno;

e) Adotar medidas que impeçam o ingresso da fauna, em especial a

partir de cancelas, portões ou falhas em cercanias que deem acesso ao sitio

aeroportuário;

f) Estabelecer procedimentos adequados de gestão de resíduos

sólidos, a fim de evitar a atração e instalação de fauna em geral;

g) Observar e tomar providências relacionadas a outras situações

potencial ou efetivamente atrativas de fauna não descritas neste item.

4. CONTROLE DE VETORES DE DOENÇAS
É responsabilidade do Concessionário, tanto durante sua implantação

quanto durante a sua operação, a realização do controle de vetores de doenças

em suas dependências.

•

•
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5. DO RISCO DE POLUiÇÃO AMBIENTAL

Considerando os riscos de poluição dos solos, água subterrânea, água

superficial e da atmosfera, durante a implantação e operação da atividade do

Concessionário, exige-se do mesmo o planejamento e controle de suas ações.

Neste sentido, é exigido:

a) Possuir meios de controle e monitoramento da qualidade do solo,

água e ar, de acordo com as exigências ambientais do órgão competente e

legislação pertinente, a fim de evitar a poluição da área ocupada por ele e áreas

circunvizinhas;

b) Dispor de local adequado para armazenamento e manuseio de

produtos perigosos com potencial de contaminação, de acordo com as normas

e legislações vigentes, bem como com as orientações do órgão ambiental

competente;

c) Utilizar equipamentos e veiculos que atendam à legislação

ambiental e realizar periodicamente a manutençâo dos equipamentos emissores

de poluente;

d) Enviar à administração do aeroporto, relatório anual emitido por

Responsável Técnico competente, contendo o status da área em relação a

existência ou não de poluição ambiental.

e) As irregularidades constatadas pelos órgãos competentes que

resultem na aplicação de multas e/ou penalidades, serão imputadas ao

Concessionário;

f) Todo impacto ambiental negativo gerado em decorrência das

atividades do Concessionário, deverá ser informado ao órgão ambiental

competente e remediado, de acordo com as orientações do mesmo, sem ônus
para a Infraero;

g) Salvo orientação contrária, existente em contrato, o Concessionário

ao ocupar a área concedida, deverá assumir eventuais passivos e

particularidades ambientais existentes, bem como todo e qualquer custo relativo

às tratativas ambientalmente adequadas em relação às situações verificadas,

inclusive referente às taxas de análises de possíveis estudos e aprovações dos
órgãos ambientais competentes;

5
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h) A área concedida deverá ser restituída em perfeitas condições de

uso á Infraero. A restituição da área á Concedente só ocorrerá após o aceite pela

Infraero do laudo técnico, contendo a caracterização ambiental completa da

área, emitido por Responsável Técnico competente, comprovando que a área

está livre de qualquer passivo ambiental. O õnus pela emissão do laudo técnico

é de inteira responsabilidade do Concessionário. Cópia do mesmo deverá ser

submetido pelo Concessionário ao Órgão Ambiental competente.

i) Caso a ocupação da área a ser concedida possua atividades

passiveis de contaminação do solo e recursos hidricos, o laudo técnico

apresentado ao final do contrato de concessão deverá englobar a Investigação

Confirmatória de Area Contaminada. Considerando a confirmação da área livre

de contaminação, os poços de monitoramento de água subterrânea poderão ser •

tampo nados, conforme definição da Infraero ou Órgão Ambiental competente.

Feita a investigação, o interessado deverá encaminhar á Infraero, uma cópia

fisica e uma digital do relatório de Investigação Confirmatória, bem como, do

relatório de tamponamento dos poços, com as Anotações de Responsabilidade

Técnica anexas. Da mesma forma, cópia deste laudo técnico deverá ser

submetido pelo Concessionário ao Órgão Ambiental competente.

Fica a critério do Concessionário a realização de Investigação

Confirmatória de Area Contaminada a qualquer tempo, sendo recomendada sua

execução antes da ocupação da área. Em caso de confirmação de área livre de

contaminação, os poços de monitoramento deverão ser tamponados. •

6. USO DA ÁGUA

Visando o uso racional da água, seguem algumas recomendações:

a) Prever a utilização de fontes de água não potável para usos menos

nobres, como lavagem de pneus e máquinas, umectação de vias e outros,

durante a implantação do empreendimento;

b) Desenvolver edificações que favoreçam o reuso de água;

c) Desenvolver edificações que favoreçam a coleta e uso de água de

chuva;

6
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d) Utilizar equipamentos como torneiras e vasos sanitários de baixo

consumo de água;

e) Orientar os funcionários para o uso racional da água;

f) Caso seja comprovada a inviabilidade técnica da Concessionária

Pública para o abastecimento de água, o Concessionário deverá obter junto aos

órgãos competentes as licenças/outorgas necessárias para o abastecimento

alternativo de água;

g) Caso seja comprovada a inviabilidade técnica da Concessionária

Pública para o recebimento do esgoto, o Concessionário deverá optar pela

solução de destinação final de esgoto indicada/aprovada pelo órgão ambiental

competente estadual/municipal.

7. USO DE ENERGIA ELÉTRICA

Visando o uso racional de energia, seguem algumas recomendações:

a) Utilizar equipamentos com eficiência energética comprovada;

b) Ter como premissa para o projeto das edificações a serem

construídas na área concedida, iluminação e ventilação naturais;

c) Utilizar fontes energéticas alternativas como a solar;

d) Conscientizar funcionários acerca de boas práticas para redução
do consumo de energia.

8. CONTROLE E MONITORAMENTO DO RuíDO

Considerando a importância de ações voltadas para o controle e

monitoramento do ruído gerado, recomenda-se:

a) Adequar o horário de operação de máquinas e equipamentos com

a legislação específica local, visando a minima geração de ruídos na implantação
do empreendimento;

b) Realizar a manutenção periódica de equipamentos e máquinas,

proporcionando a operação com baixos níveis de ruído.

9. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

Considerando a importância de ações voltadas para melhoria da

qualidade do ar, seguem algumas recomendações:

7



a) Realizar o recobrimento com lonas de todos os caminhões e/ou

veículos utilizados para o transporte de materiaís granulados e de solos finos

durante a implantação do empreendimento;

b) Utilizar equipamentos eficientes no que tange ao consumo de

combustíveis;

c) Aplicar conceitos de uso racional da energia evitando emissões

pelo uso de combustíveis fosseis na produção de energia;

d) Dar preferência ao emprego de combustíveis renováveis;

e) Realizar manutenção dos equipamentos conforme orientação do

fabricante.

'.",".

10. GERENCIAMENTO DE RESíDUOS SÓLIDOS •" A produção de resíduos na fase de construção (resíduos da construção

cívil e canteiro de obras) e operação (comum ou doméstico, perigosos, etc.) deve

ser gerenciada pelo Concessionário, considerando as normas técnicas e a

legislação ambiental e sanitária vigente.

É de suma importância que o Concessionário atenda à RDC nO56/2008

da ANVISA, que dispõe sobre o Regulamento Técnico de Boas Práticas

Sanitárias no Gerenciamento de Resíduos Sólidos em Aeroportos e Recintos

Alfandegados, sendo responsabilidade do mesmo, arcar com todos os custos

oriundos da gestão dos seus resíduos.

Também cabe ao Concessionário, elaborar e apresentar para visto da

Infraero um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS). O PGRS

deve estar de acordo com a referida RDC 056/2008 e deve conter os

procedimentos operacionais de gerenciamento de resíduos sólidos,

contemplando os aspectos referentes à geração, à segregação, ao

acondicionamento, à identificação, à coleta, ao transporte, ao armazenamento,

ao tratamento e à disposição final em conformidade com a legislação sanitária e

ambiental.

O Concessionário deverá encaminhar à administração do aeroporto, cópia
do PGRS, bem como das autorizações, pareceres, licenças, certificados de

coleta e destinação final, ou quaisquer outros documentos, que comprovem o

atendimento à legislação aplicada.

•
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Ademais, o Concessionário sempre que possível deverá considerar na

elaboração dos projetos do empreendimento, a adoção de técnicas de redução

da geração de resíduos sólidos.

11. DOCUMENTAÇÃO A SER ENTREGUE

11.1. LICENÇAS AMBIENTAIS

O pleno funcionamento dos aeroportos e empreendimentos

aeroportuários, considerados ambientalmente corretos, passa necessariamente,

pela obtenção de uma ou mais licenças ambientais, sendo que as principais são:

- Licença Prévia (LP) - aprova a localização e viabilidade ambiental do

empreendímento.

- Licença Instalação (LI) - autoriza o início da execução das obras.

- Licença Operação (LO) - permite o funcionamento do empreendimento.

É importante observar o atendimento às condicionantes ambientais, que

são exigências estabelecidas pelo órgão ambiental quando da emissão da

licença ambiental. Estas condicionantes devem ser atendidas para manter a

validade e viabilizar a renovação das licenças ambientais, caso necessário.

11.2. PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DE OBRA - PCAO

No caso de empreendimento SEM EDIFICAÇOES PRE-EXISTENTES ou

aqueles passiveis de obra, o Concessionário deverá elaborar e apresentar para

visto da Infraero, o Plano de Controle Ambiental da Obra - PCAO, que tem como

objetivo minimizar os impactos ambientais gerados pelos processos construtivos

e reduzir os passivos ambientais normalmente gerados na fase de

implementação de um empreendimento. O modelo de PCAO elaborado pela

Infraero servirá de guia para o Concessionário, que deverá adequá-lo às

caracteristicas de seu empreendimento.

Este Plano deve ser desenvolvido conjuntamente com a elaboração dos

projetos e executado concomitantemente à obra, de forma a evitar ou minimizar

os potenciais impactos ambientais.

Pág. n'
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11.3. DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO

No caso de empreendimento a ser licitado SEM EDIFICAÇÕES PRE-

EXISTENTES, o futuro Concessionário deverá providenciar e entregar para

análise e/ou visto da Infraero, documentação relacionada ao projeto e obra do

empreendimento a ser implantado. Neste sentido, o documento Requisitos de

Engenharia coloca que a entrega da documentação será dividida em 3

fases/etapas, sendo que em geral, os documentos relacionados á qualidade

ambiental do futuro empreendimento deverão ser entregues conforme descrito a

seguir:

Na etapa 2 deverão ser entregues:

a) Licença Prévia - LP ou documento semelhante, expedido pelo •

órgão ambiental competente, quando necessário;

b) Licença de Instalação - LI ou documento semelhante, expedido

pelo órgão ambiental competente;

c) Autorizações/licenças necessárias para a retirada de vegetação,

quando necessário;

d) Cópia digital dos estudos relacionados ao licenciamento ambiental

do empreendimento;

e) PCAO - Plano de Controle Ambiental de Obras;

f) Comprovante do atendimento das condicionantes ambientais.

Na etapa 3 deverá ser entregue a Licença de Operação - LO ou

documento semelhante, expedido pelo órgão ambiental competente, assim •

como, o comprovante do atendimento das condicionantes ambientais.

Sendo um empreendimento a ser licitado COM EDIFICAÇÕES PRE-

EXISTENTES, verifica-se na Avaliação Ambiental que caso a área já disponha

de licenciamento ambiental, deverá ser pleiteada a mudança de titularidade do

processo, bem como da licença, desde que se cumpra os requisitos

estabelecidos pelo órgão licenciador, conforme Parecer 82/2016/COJUD/PFE-

IBAMA-SEDE/PGF/AGU.

Caso a área não seja licenciada, o futuro Concessionário deverá

providenciar e entregar para análise e/ou visto da Infraero documentação

relacionada á qualidade ambiental do empreendimento, que poderá se constituir

de:

10



a) Cópia digital dos estudos relacionados ao licenciamento ambiental

do empreendimento;

b) Licença de Operação - LO ou documento semelhante, expedido

pelo órgão ambiental competente;

c) Comprovante do atendimento das condicionantes ambientais;

d) Comprovante de conformidade ambiental e do atendimento de

eventuais medidas compensatórias.

Anualmente, deverá ser entregue à Infraero um Laudo Técnico
comprovando a conformidade sanitária e ambiental do Empreendimento,
que deverá ser emitido por responsável técnico competente.

Da mesma forma, quando do término da atividade do
Concessionário, deverá ser entregue para Infraero um Laudo Técnico
emitido por responsável técnico competente, comprovando inexistência de
passivos e a conformidade sanitária e ambiental da área a ser desocupada.

12. RESPONSABILIDADES
12.1. DA INFRAERO

a) Sempre que disponivel fornecer ao Concessionário informações

que possam direcionar ou restringir a implantação e a operação do

empreendimento, tais como aquelas constantes de Estudos Ambientais,

Relatórios, Planos, Licenças e respectivas Condicionantes Ambientais do
Aeroporto;

b) Verificar as autorizações e licenças ambientais obtidas pelo

Concessionário e exigir a comprovação do cumprimento das condicionantes

ambientais, compensações florestais e medidas mitigadoras ou compensatórias;

c) Analisar e dar visto no Plano de Controle Ambiental de Obras -

PCAO do empreendimento, assim como, exigir a comprovação do cumprimento
do Plano.

12.2. DOS CONCESSIONÁRIOS

a) Garantir que os projetos, a instalação e operação do

empreendimento atendam às exigências da legislação ambiental nas esferas

municipal, estadual e federal;

11 4l. ~
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b) Arcar com custos relativos a consultas a Órgãos, Concessionárias

de Serviços Públicos, ARTs, RRTs e outros relacionados ao processo de

licenciamento ambiental;

c) Obter, junto ao órgão ambiental e sanitário competentes, as

licenças e autorizações ambientais necessárias para supressão de vegetação,

localização, instalação e operação do empreendimento;

d) Realizar os estudos ambientais e ações necessárias para a

obtenção e manutenção do licenciamento do empreendimento, de acordo com

as exigências dos órgãos ambientais competentes;

e) Cumprir e fazer cumprir integralmente todas as condicionantes

ambientais decorrentes das licenças ambientais do empreendimento;

g) Encaminhar á Infraero, antes do início das obras, 01 (uma) cópia •

impressa e 01 (uma) cópia digital das Licenças e Autorizações Ambientais

pertinentes, assim como, de seus pareceres e condicionantes, ou uma cópia da

Dispensa de Licenciamento Ambiental emitida pelo Órgão Ambiental

competente. Da mesma forma, encaminhar cópia das ARTs, RRTs dos

responsáveis pela elaboração dos Estudos, Planos e demais documentos

relacionados ao Processo de Licenciamento;

h) Elaborar e encaminhar o Plano de Controle Ambiental de Obras -

PCAO, antes da implantação do empreendimento, em 01 (uma) via impressa,

devidamente assinada, para visto da Infraero, além de uma via em arquivo

eletrônico. Bem como, encaminhar cópia das Anotações de Responsabilidade

Técnica - ARTs dos responsáveis pela elaboração do referido documento; •

i) Encaminhar à Infraero, antes do inicio da operação do

Empreendimento, 01 (uma) cópia impressa e uma cópia digital da Licença de

Operação ou outra Autorização Ambiental pertinente, emitida pelo Órgão

Ambiental competente, bem como, das ARTs, RRTs dos responsáveis pela

elaboração dos Estudos e demais documentos relacionados ao Processo de

Licenciamento.

j) Sempre que solicitado pela Infraero, encaminhar 01 (uma) cópia

impressa e uma cópia digital dos eventuais Estudos, Relatórios e Planos

elaborados, assim como, dos Termos de Compromisso, dentre outros

documentos, referentes ao Processo de Licenciamento do Empreendimento;

12
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k) Manter a Infraero atualizada sobre o cumprimento de

condicionantes ambientais ou a ocorrência de qualquer não conformidade

ambiental;

I) Arcar com custos relativos às atividades supracitadas.

13. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concessão de área para implantação do COMPLEXO LOG1STICO

obedecerá às diretrizes da Infraero, da legislação ambiental e sanitária

aplicadas, bem como do órgão ambiental competente, seja municipal, estadual

ou federal.

14. ANEXOS

I. Avaliação Ambiental de Área para Implantaçãode Complexo Logistico

13
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ANEXO 1

AVALIAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA PARA
IMPLANTAÇÃO DE COMPLEXO LOGíSTICO
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1. OBJETIVO

o objetivo deste documento é apresentar um diagnóstico ambiental

preliminar da área a ser concedida, localizada no Aeroporto de Uberlãndia - Ten.

Cel. Aviador César Bombonato, para implantação de Complexo Logístico.

2. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA

2.1 ÁREA DO EMPREENDIMENTO

A área que se almeja conceder para a implantação de Complexo Logístico

no Aeroporto de Uberlãndia, possui aproximadamente 45.000 m2 (quarenta e

cinco mil metros quadrados) e está localizada na porção sudoeste do sítio

aeroportuário (Figura 1).

Figura 1. Área proposta para implantação do empreendimento.

Para fins desta avaliação ambiental foi considerada a área de concessão

informada no Memorando nO 1878/DNSU2018 de 21/03/2018 e seu anexo

(croqui da área).



2.2 LICENCIAMENTOAMBIENTAL

Conforme verificado na Resolução CONAMA 237/1997, o Licenciamento

Ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental

competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de

empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais,

consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob

qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as

disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso.

Os Estudos, Levantamentos e Planos a serem elaborados pelo

Concessionário, assim como os valores referentes ao processo de licenciamento

dependerão do Órgão(s) Ambiental (s) competente(s).

Na hipótese da área já dispor de licenciamento ambiental deverá ser •

pleiteada a mudança de titularidade do processo, bem como da licença, desde

que se cumpra os requisitos estabelecidos pelo órgão Iicenciador, conforme

Parecer 82/2016/COJUD/PFE-1BAMA-SEDE/PGF/AGU.

A assunção do licenciamento ambiental nos moldes do parágrafo anterior

implica na aceitação de todas as obrigações ambientais (atendimento de

condicionantes, planos e programas, etc.) relacionadas, com exceção das

sanções administrativas que possuem caráter personalíssimo.

2.2.1 SITUAÇÃO ESPECíFICA

No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Deliberaçâo Normativa Copam

nO217, de 06 de dezembro de 2017, estabelece critérios para classificação,

segundo o porte e potencial poluidor, bem como os critérios locacionais a serem

utilizados para definição das modalidades de licenciamento ambiental de

empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais.

Segundo o Art. 10desta Deliberação, ficam dispensados do licenciamento

ambiental no âmbito estadual as atividades ou empreendimentos não

enquadrados em nenhuma das classes ou não relacionados na Listagem de

Atividades do Anexo Único. A atividade "complexo logístico" ou "terminal de

cargas" não se encontra na listagem supracitada e, portanto, a principio, a

implantação da edificação de um complexo logístico seria dispensada de

licenciamento.

3
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Observa-se, porém, que a dispensa de licenciamento ambiental não

exime o empreendedor do dever de: I - obter junto aos órgãos competentes os

atos autorizativos para realizar intervenções ambientais bem como para intervir

ou fazer uso de recurso hídrico, quando necessário; I1- implantar e manter os

controles ambientais para o exercicio da atividade; e 111 - obter outras licenças,

autorizações, alvarás, outorgas e certidões previstas em legislação específica.

Contudo, o Art. 8°, 95°, estabelece que o órgão ambiental competente,

quando o critério técnico assim o exigir, poderá, justificadamente, determinar que

o licenciamento se proceda em quaisquer de suas modalidades,

independentemente do enquadramento inicial da atividade ou do

empreendimento, observada necessidade de apresentação dos estudos

ambientais especificamente exigidos e respeitado o contraditório.

Assim, tendo em vista a variedade de atividades possíveis de serem

executadas no empreendimento e que estas poderão ser passíveis de

licenciamento, foi considerado, para fins de avaliação de prazos e custos, o

cenário abaixo.

Conforme classificação constante no Anexo Único da Deliberação

Normativa nO217/2017, a atividade "Distrito industrial e zona estritamente

industrial, comercial ou logistica" (E-04-02-2) apresenta Potencial

poluidor/degradador geral "Médio" e porte "Pequeno", considerando-se a área de

45.000 m2 (4,5 haloO enquadramento, conforme Tabela 2 do Anexo único da

Deliberação Normativa, seria 2 (dois).

Porte do

Empt=dimenlo
P
M

G

Poteotial poluidor/w,gr.ldador gemi da atividade
P M G
1 2 4

1 3 5

1 4 6

Figura 2. Tabela 2 da Deliberação Normativa Copam nO 217/2017.

O Aeroporto de Uberlândia encontra-se em zona de amortecimento de

Unidade de Conservação de Uso Integral (Parque Estadual do Pau Furado) e,

portanto, conforme definido na Tabela 04 do Anexo Único da Deliberação
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Normativa, que trata dos critérios locacionais de enquadramento, possui peso

1 (um).

As modalidades de licenciamento são estabelecidas através da matriz de

conjugação de classe e critérios locacionais de enquadramento, conforme

Tabela 3 da Deliberação.

As:moda:li.d..cks de lianciammto so-ão es1a't:Jdtti&s atJ:n."is da mablz de conjugação de classe e critmos loc.acionais 6e e:uquadr.lmo:Jto, conforme
Ta~ 3 abaixo:

CLASSE POR PORTE E P01ENClUPOLUIOORJDEGRADAIJOR

1 2 3 4 5 6

O LAS - Cadastro LAS - Cadastro LAS-RAS LACI LAC2 LAC2

CRITÉRIos
LOCAOONAlS DE

ENQUADRAMENTO I LAS - Cadastro LAS-RAS LACI LAO LAC2 LAr

2 LAS-RAS LACI LAC2 LAC2 LAr LAT

Figura 3. Matriz de fixação da modalidade de licenciamento da Deliberação

Normativa Capam nO217/2017.

Assim, de acordo com a Tabela 3, a modalidade de licenciamento indicada

para o empreendimento é a LAS-RAS. Conforme Art 8° da Deliberação

Normativa o Licenciamento Ambiental Simplificado é aquele realizado em uma

única etapa, mediante o cadastro de informações relativas à atividade ou ao

empreendimento junto ao órgão ambiental competente, ou pela apresentação

do Relatório Ambiental Simplificado - RAS, contendo a descrição da atividade

ou do empreendimento e as respectivas medidas de controle ambiental.

Diante do exposto, recomenda-se que seja feita consulta formal ao órgão

ambiental, com o objetivo de informar a localização e características do

empreendimento, e obter maiores esclarecimentos quanto à necessidade do

licenciamento.

2.3 ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

De acordo com a Lei nO 12.651/2012 que dispõe sobre a proteção da

vegetação nativa e dá outras providências, a Área de Preservação Permanente

- APP é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade

•
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geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o

solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Ainda, segundo a referida Lei, a vegetação situada em Área de

Preservação Permanente deverá ser mantida. Em caso de eventual necessidade

de supressão de vegetação em APP, o interessado deverá atender ao disposto

nas legislações pertinentes.

2.3.1 SITUAÇAO ESPECíFICA

Em consulta ao site da Prefeitura Municipal de Uberlândia e ao Portal da

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -

SEMAD, não foram verificados corpos d'água no local. A área em questão não

se enquadra nas características que delimitam as Áreas de Preservação

Permanente - APP, descritas nos incisos do art. 4° da Lei Federal n°

12.651/2012 e nos incisos do art. 9° da Lei Estadual n° 20.922/2013.

2.4 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

De acordo com a Lei nO9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de

Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, Unidade de Conservação é o

espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais,

com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder

Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial

de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.

Segundo o Art. 38 da referida Lei, a ação ou omissão das pessoas físicas

ou juridicas que importem inobservância aos preceitos desta Lei e a seus

regulamentos ou resultem em dano à flora, à fauna e aos demais atributos

naturais das unidades de conservação, bem como às suas instalações e às

zonas de amortecimento e corredores ecológicos, sujeitam os infratores às
sanções previstas em lei.

Desta forma, é de suma importância que os Estudos a serem realizados

pelo Concessionário, contemplem a devida caracterização da área e que este

cumpra com as exigências e orientações dos Órgãos Ambientais competentes.
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2.4.1 SITUAÇÃO ESPECiFICA

Segundo informações obtidas no site do Instituto Estadual de Florestas -

IEF, o município de Uberlândia possui um Parque Estadual, pertencente à

categoria de unidades de conservaçâo de proteção integral. O Parque Estadual

do Pau Furado foi criado pelo Decreto sem número, de 27 de janeiro de 2007, e

possui área de 2,2 mil hectares, abrangendo os municípios de Uberlândia e

Araguari.
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Figura 4. Localização do Parque Estadual do Pau Furado.

Fonte: Banco de Dados de Unidades de Conservação Estaduais - PortallEF

(imagem adaptada pelo autor)

A imagem acima ilustra os limites do Parque Estadual do Pau Furado e

sua proximidade com o aeroporto, o qual encontra-se contido na zona de

amortecimento dessa Unidade de Conservação, o que pode, a critério do órgão



I,
Pág. na« LALl. ,

d" ~'1

ambiental, gerar maior necessidade de estudos elou planos para ocupação da

área.

2.5 COMPENSAÇÃO AMBIENTAL

Em que pese os diversos conceitos de compensação ambiental e medidas

compensatórias, encontradas em diferentes normativos, de acordo com a Norma

Interna da Infraero sobre Licenciamento Ambiental, a NI 23.03 (MAM), a

Compensação Ambiental é um mecanismo financeiro de compensação pelos

efeitos de impactos não mitigáveis e irreversiveis, ocorridos quando da

implantação de empreendimentos e identificados no processo de licenciamento

ambiental, por meio de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de

Impacto Ambiental (ElA/RIMA).

Ainda, segundo a referida Norma, as Medidas Compensatórias são

mecanismos não financeiros destinados a compensar a sociedade ou um grupo

social pelo uso de recursos ambientais não-renováveis ou pelos impactos

ambientais negativos não mitigáveis.

Sendo que as Medidas Mitigadoras são mecanismos destinados a corrigir

impactos negativos ou a reduzir sua magnitude.

2.5.1 SITUAÇÃO ESPECíFICA

Em conformidade com o art. 36 da Lei Federal na 9.985/2000, que trata

da compensação nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de

significativo impacto ambiental, mediante apoio à implantação e manutenção de

unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, o Decreto Estadual na

45.175/2009, traz em seu artigo 2°:

"Incide a compensação ambiental nos casos de licenciamento de

empreendimentos considerados, com fundamento em estudo de impacto

ambiental e respectivo relatório - EINRIMA, como causadores de significativo

impacto ambiental pelo órgão ambiental competente",

Ainda no Artigo 30 do mesmo decreto:

"Compete à Unidade Regional Colegiada do Conselho Estadual de

Política Ambiental - URC/COPAM, a definição, com base no EINRIMA, da

incidência da compensação ambiental prevista como condicionante do processo

de licenciamento ambiental pela Lei Federal na9.985, de 18 de julho de 2000,"
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A Deliberação Normativa Copam n° 217/2017 estabelece em seu Art. 17

que o órgão ambiental estadual responsável pelo licenciamento estabelecerá os

estudos ambientais que instruirão os requerimentos de licença das atividades

listadas no Anexo Único desta Deliberação Normativa, observadas as

especificidades da atividade, sem prejuízo das demais normas vigentes.

Com base no exposto acima, e na análise da Deliberação Normativa

COPAM n° 217/2017, onde o empreendimento, a princípio, poderá ser passível

de licenciamento na modalidade LAS-RAS, poderá ser exigida a compensação

ambiental relativa á aplicação da Lei Federal n° 9.985/2000 e do Decreto

Estadual n° 45.175/2009, dependendo dos Estudos Ambientais exigidos pelo

órgão ambiental. •

Ressalta-se que tal compensação ambiental não deve ser confundida com

a compensação relativa á supressão vegetal, quando for o caso.

2.6 SUPRESSÃOVEGETAL E RESPECTIVA COMPENSAÇÃO

A ocupação de uma determinada área pode implicar na necessidade de

manejo de indivíduos arbóreos e arbustivos, que envolvam o corte (remoção),

transplante ou poda dos espécimes. Para o manejo de árvores e arbustos, o

órgão ambiental competente deve ser consultado sobre a obrigatoriedade de

solicitação de autorização prévia.

Para evitar sanções da fiscalização ambiental, o Concessionário deve

seguir rígorosamente as orientações dos órgãos de licenciamento. Inclusive,

quando for o caso, realizar a compensação florestal, que pode ser, ao critério do

órgão licenciador, por meio de recuperação de área degradada, plantio de

indivíduos arbóreos ou pagamento de valor financeiro.

Desta forma, o Concessionário deverá:

a) Realizar a compensação florestal conforme orientação do órgão

licenciador;

b) Arcar com qualquer sanção dos órgãos fiscalizadores resultante da

não solicitação de autorização de manejo (remoção, poda ou

transplante) ou do não cumprímento das condicionantes da licença;

9
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c) Dar destinação legalmente adequada para o material resultante do

manejo, arcando com os custos;

d) Nas áreas desmatadas, onde o solo ficou exposto às intempéries,

atuar de forma a evitar erosões, arcando com os custos de tal

procedimento.

e) A fim de evitar a atração de fauna, não deverão ser plantadas

espécies de vegetação frutíferas.

f) No sítio aeroportuário não deverão ser plantadas espécies de

vegetação protegidas, salvo se órgão ambiental obrigar tal ação.

Se houver a necessidade de resgate e translocação de fauna, deverá ser

solicitada uma autorização para manejo da fauna.

2.6.1 SITUAÇÃO ESPECíFICA

Mesmo que dispensado do licenciamento ambiental no âmbito estadual,

o empreendedor não fica eximído do dever de obter junto aos órgãos

competentes os atos autorizativos para realizar intervenções ambientais bem

como para intervir ou fazer uso de recurso hídrico, quando necessário.

Para a realização de qualquer atividade que resulte da necessidade de

supressão de cobertura vegetal nativa, com ou sem destoca, ou outra

intervenção ambiental, deverá ser observado o disposto na Resolução Conjunta

SEMADIIEF n° 1.905, de 12 de agosto de 2013.

Especificamente neste caso, não há levantamento do tipo de vegetação

existente no local, sendo possível verifícar a partir de imagens aéreas que se

trata de área coberta predominantemente por vegetação de pequeno porte com

manchas de vegetação de maior porte a arbórea. A limpeza da área ou roçada

fica dispensada de autorização, em razão do baixo impacto ambiental, conforme

art. 19, 111 da Resolução Conjunta SEMAD/IEF n° 1.905/2013, contudo a retirada

de indivíduos arbóreos é passível de solicitação de Documento Autorizativo para

Intervenção Ambiental e consequentes medidas compensatórias.

Conforme esta mesma Resolução, os requerimentos para intervenção

ambiental poderão ser integrados ao procedimento de licenciamento ambíental,

sendo analisados no âmbito deste processo, dependendo do enquadramento do

empreendimento. Aqueles não integrados a procedimento de licenciamento

Pág. nO
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ambiental serão autorizados por meio de Documento Autorizativo para

Intervenção Ambiental - DAIA.

2.7 RESERVA LEGAL

De acordo com a Lei n012.651/2012, Reserva Legal é área localizada no

interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com

a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos

naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos

ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e

a proteção de fauna silvestre e da flora nativa.

Segundo a referida Lei, a Reserva Legal deve ser conservada com

cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou

ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

2.7.1 SITUAÇÃO ESPECiFICA

O aeroporto não possui inscrição no Sistema de Cadastro Ambiental Rural

- SICAR, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar

as informações ambientais das propriedades e posses rurais, instituido pelo art.

29 da Lei n012.651/2012, portanto não se aplica o percentual de área destinada

à Reserva Legal.

2.8 DO PATRINÔMIO HISTÓRICO

Conforme observado na Instrução Normativa nO001/2015 do Instituto do

Patrimônio Histórico e Artistico Nacional - IPHAN, este se manífestará nos

processos de licenciamento ambiental a partir da solicitação formal do órgão

ambiental Iicenciador, quando verificado a existência de intervenção na Área

de Influência Direta - AID do empreendimento em bens culturaís acautelados em

âmbito federal.

No entanto, segundo a referida IN 001/2015, constatada a existência de

processo de licenciamento de atividade ou empreendimento que configure a

intervenção supracitada, sem que o IPHAN tenha sido instado a se

manifestar, a Sede Nacional ou a Superintendência Estadual deverá

encaminhar ofício ao órgão lícenciador competente, comunicando e motivando

11 lh.J
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a necessidade de participação no processo, como também solicitando a adoção

de providências que viabilizem sua participação, conforme legislação de

proteção aos bens acautelados de que trata o art. 2° desta IN e sem prejuizo as

demais medidas cabiveis.

Além disso, a IN 001/2015 coloca que nos processos de licenciamento

ambiental que não possuam Termos de Referência do IPHAN ou autorizações

de pesquisas arqueológicas emitidas, o empreendedor poderá solicitar a

aplicação dos procedimentos e critérios estabelecidos nesta Instrução

Normativa.

Portanto, de forma preventiva, recomenda-se fazer uma consulta ao

IPHAN para verificar o entendimento deste Órgão.

2.8.1 SITUAÇÃO ESPECiFICA

Verificadas as exigências da Instrução Normativa n° 001/2015, verifica-

se, a principio, que não há necessidade de licenciamento junto ao Instituto do

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN. Segundo esta IN, o

empreendimento pode ser enquadrado como sendo Infraestrutura Urbana (52),

que engloba a implantação de edificações comerciais em geral, sem abertura de

sistema viário e com área de projeção das edificações superior a 5.000m2•

Conforme o enquadramento citado acima, a classificação correspondente

é Nivel 11, ou seja, empreendimentos de baixa a média interferência sobre as

condições vigentes do solo e cujas características e dimensões sejam

compativeis com a adoção de ajustes ou medidas preventivas em campo.

Assim, conforme orientações constantes no site do Instituto do Patrimônio

Histórico e Artistico Nacional - IPHAN, sugere-se que nos processos de

licenciamento ambiental, independente se conduzidos por órgão ambiental

federal, estadual ou municipal, o IPHAN seja consultado preventivamente.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concessão de área para implantação do complexo logístico obedecerá

ás diretrizes da Infraero, da legislação ambiental e sanitária aplicadas, bem como

do órgão ambiental competente, seja municipal, estadual ou federal.

Pág. n°
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Recursos Hídricos (IDE-Sisema). Disponível em:

<http://ídesisema.meioambiente.mg.gov.br/#>. Acesso em: 03/04/2018.

Prefeítura de Uberlândia. Disponível em: <http://www.uberlandia.mg.gov.br>.

Acesso em: 03/04/2018.

....' ••

Instituto Estadual de Florestas IEF. Disponível em:

<http://www.ief.mg.gov.br/>. Acesso em: 03/04/2018.

Parque Estadual do Pau Furado. Dísponível
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CONCESSÃO DE USO DE ÁREA. COM INVESTIMENTO. PARA EXPLORAÇÃO
E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO
INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÃNDlA - TE
AVIADOR CÉSAR BOMBONATO.

ANEXO VI

CART A DE FIANÇA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRA TO

À EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

Pela presente Carta de Fiança, o Banco ,
com sede , CNPJ/MF n° , por si diretamente e seus sucessores, se
obriga perante a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -
Infraero, com sede em , , CNPJ/MF n° , em caráter
irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal pagador, com expressa renúncia ao
benefício estatuído nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro, da firma
............................................................ , com sede , CNPJ /MF n° ,
da impoItância de R$ , correspondente a _% (de acordo com o previsto no
Edital) do valor do Contrato decorrente da Licitação Eletrônica n° __ 1_1_1__ .

A presente Fiança é prestada para o fim específico de garantir o
cumprimento, por parte de nossa Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido,
celebrado, por nossa Afiançada e a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA - Infraero.

Por força da presente Fiança e em consonância com o Contrato acima
indicado, obriga-se este Banco a pagar à EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA - Infraero, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, contado do simples aviso que
pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por
esta Fiança.

Esta Fiança vigorará pelo prazo de __ C-) meses corridos.

Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou
invocada por este Banco para o fim de escusar-se do cumprimento da obrigação assumida neste ato
e por este Instrumento perante a EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA - Infraero.

Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer
despesas judiciais elou extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese da
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - Infraero se ver
compelida a ingressar em juízo para demandar o cumprimento da obrigação a que se refere a
presente Fiança.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente Fiança está
devidamente contabilizada e que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos
preceitos da legislação bancária aplicáveis e, que, os signatários deste Instrumento estão autorizados
a prestar a presente Fiança. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a
expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são
autorizados pela referida entidade federal.

A presente Fiança foi emitida em 01 (uma) única via.

~N I_L_AL_'-2_

______ 1_,__ de de _
(seguem-se as assinaturas autorizadas, com firmas reconhecidas)
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c NCESSÃO DE USO DE ÁREA. COM INVEST[MENTO. PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
, PERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOV[MENTAÇÃO DE CARGAS
[NTERNACIONAIS E10U NAcrONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÃNDIA - TEN. CEL.
AV[ADOR CÉSAR BOMBONATO.

ANEXO VII

LALI Pág. N°

DECLARACÃO DE ELABORACÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

À
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
Endereço, Estado (UF)

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 016/LALI-21SBUL/2018

Prezados Senhores,

___ [identificação completa do representante da LicitanteJ __ •
como representante devidamente constituído de __ [identificação completa da Licitante J
(doravante denominado Licitante), para fins do disposto na alínea "e" do subi tem 10.1 do Edit~
Licitação Eletrônica n° O I6/LALI-2/SBUL/20l 8, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299
do Código Penal Brasileiro, que:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o
conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato da Licitação Eletrônica nO 016/LALI-2/SBUL/2018, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa.
A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou
recebido de qualquer outro partic.ipante potencial ou de fato da Licitação Eletrônica n°
016/LALI-2/SBUL/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.
Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de
qualquer outro part.icipante potencial ou de fato da Licitação Eletrônica n° 016/LALl-
2/SBUL/2018 quanto a participar ou não da referida licitação.
Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta o.
indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou
de fato do da Licitação Eletrônica n° 016/LALI-2/SBULI2018 antes da adjudicação do
objeto da referida licitação.
Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária - lnfraero antes da abertura oficial das propostas. e
Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos
poderes e informações para firmá-Ia.

Local e data

FIRMA LICITANTE/CNPJ
ASSINATURA COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL

I DSCNl¥ LALI-2
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CONCESSÃO DE USO DE ÁREA. COM INVESTIMENTO. PARA EXPLORAÇÃO
E OPERAÇÃO DA ATlVlDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO
INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÃNDIA - TEN.
AVIADOR CÉSAR BOMBONATO.

ANEXO VIII
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

TERMO DE COMPROMISSO (MODELO)

À
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N° 016/LALI-2/SBUL/2018

Pelo presente termo e, em atendimento ao Ofício N° , declaramos
ter ciência que a garantia caucionária de n° relativa ao Termo de Contrato n°

., será analisada pela lnfraero após a assinatura do retrocitado Termo de
Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, correções ou complementações de dados
verificados em sua análise serão atendidos por esta empresa, mediante endosso ou apresentação de
nova garantia, no prazo máximo de 7 (sete) dias úteis, a contar da data de notificação.

Brasília/DF, _ de de __

FIRMA LlCITANTE/CNPJ
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:

DSCN LALI-2 50



NCESSÃO DE USO DE ÃREA. COM INVESTIMENTO. PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL
PERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
RNACIONAIS BOU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÃNDIA - TEN. CEL

AVIADOR CÉSAR BOMBONATO.

ANEXO IX
PROTOCOLO DE ENTREGA

LALI

Processo: LICITAÇÃO ELETRÔNICA n° 0l6/LALI-2/SBUL/2018
Data de Abertura da Licitação: _/_/ __

Objeto: CONTRATAÇÃO _

EMPRESA:

'1

Endereço:

E-mail:

(Obrigatório)

CNPJ:

REPRESENTANTE:

IDENTIDADE: DATA: _/- 120_

CPF: Te!':

•
,.
'.

•
Recebi da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, o

CD/DVD contendo toda a documentação referente ao Edital e seus Anexos relativos à contratação
em tela.

Estou ciente que o valor de R$ _,_ deverá ser pago por intermédio de
boleto bancário que será encaminhado nos próximos dias pela Infraero ao endereço eletrônico:
___________________ e, ainda, que a ausência do pagamento no prazo
estabelecido implicará na inscrição do devedor no SERASA e CADIN. . ,

ASSINATURA DO REPRESENTANTE

I DSCN

~
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LALI Pág. n°

CONCESSÃO DE USO DE ÁREA. COM INVESTIMENTO. PARA EXPLORAÇÃO OM IAL.x 9
E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO _
INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÃNDJA - TE
AVIADOR CÉSAR BDMBONATO.

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE EQUIV ALENCIA DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA

ESTRANGEIRA

ÀINFRAERO

Ref.: Edital da LICITAÇÃO N.o OI 6/LALI-2/SBUU20 I8

Prezados senhores,

Em atendimento ao item _ do Edital em referência, a
[Proponente], por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação
aplicável, que os documentos abaixo indicados do país de origem da empresa (NOME E
QUALIFICAÇÃO) são equivalentes aos documentos exigidos no Edital da LICITAÇÃO N.o
017/LALI-2/SBUG/2018.

Descrição do documento do país de
origem Documento exigido no Edital

Item do Edital em que o
documento é exigido

I

Atenciosamente,

[representante legal]

I," I L"U-2 52
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I níílO c NCESSÃ,? DE USO DE ÁREA, COM INVESTIMENTO. PARA EXPLORAÇ_ÃO COMERCIAL
, "u 'PERAÇAO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇAO DE CARGAS

INTER"ACIONAIS E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÂ"DTA _ TEN. CEL.
AVIADOR CÉSAR BOM BONATO.

ANEXO XI

TERMO DE COMPROMISSO

_L_AL_I I Pág N" I

•

E~itzãQfdã~intpetrâção do Mandado de Segurança nO 1002323-82.2017,4,013400, em trâmite na
$'~lfdl~ãH~db"bistritoFederal, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
~1!CI12IÚ~dã\y~nct:â6ra), vencedora da Licitação n° xxxx, de comum acordo, resolvem estabelecer
Q'~'mliíts('côÍnproinissos:

fNFR~ERO~Ilêr~sedos'meios processuais adequados à defesa da legalidade do contrato
!fá~i;mtr:ttiyb!:e~,téventuâihipótese de provimento judicial contrário aos seus interesses devolver,
p;:gp.ºE~ibll'1il~Mê',ió vaIor recebido a título de Adicional de Preço Fixo estabelecido no subitcm
i"x'~d~gitaTçQes gerais anexas ao contrato;

EMPRESAií;x.x:X:X:assumir, na eventual hipótese de provimento judicial ou administrativo
~õiitr@Q1~1't1Jníillliidade db',contrato, os efeitos e implicações de seu interesse exclusivo,
rlirll'if£l.rmrtl'fâl'elféntlialdireitodisponível porventura atingido em decorrência da tese debatida no
~-1'!'~---.;-'._"
referidoJitígio,

REB.RESENTANTE DA INFRAERO

Te]leíhunna:
."""",,cJiI:. .
~Q.nle:
GP.E:

REPRESENTANTE DA XXXX

•
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Wliceia Barbosa Lo es Lourenco

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Rodrigo Otavio Jacome de Medeiros
quinta-feira, 10 de maio de 2018 1S:14
Andreia e Silva Heidmann
Carlos Augusto Rigo Motta; Andreia de Castro Silveira; LD CSBRLicitaBR
ENC:Análise prévia - Licitação nO016/LALI-2/SBULj2018 - TECA UBERLÂNDIA

Andreia, segue complemento referente ao TECA UBERLÂNDIA, para conhecimento e providências.

RODRIGO MEDEIROS
Gerente de Desenvolvimento de Produtos e Serviços - SLDP
Superintendência de Desenvolvimento de Negócios em Soluções
Log ísticas - DNSl
rodrigo_medeiros@infraero.gov.br • (61) 3312-2814

@lnfraomBrasil

f!lf'@1llI

De: Edson Antunes Nogueira
Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2018 14:49
Para: Rodrigo Otavio Jacome de Medeiros
Cc: Celina Akemi Taketomi
Assunto: RES:Análise prévia - licitação n2 016/LAlI-2/SBUL/2018 - TECA UBERLÂNDIA

De acordo,

Dar prosseguimento

Edson Antunes Nogueira
Superintendente de Desenvolvimento de Negócios em Soluções
Logislicas - DCSl
eanogueira@infraero.oov.br' (61) 3312-2806

@'nfrsoroBra'il

f!lf'@1llI

De: Rodrigo Otavio Jacome de Medeiros
Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2018 14:31
Para: Edson Antunes Nogueira
Cc: Celina Akemi Taketomi
Assunto: ENC: Análise prévia -licitação n2 016/LAlI-2/SBUL/2018 - TECA UBERLÂNDIA

Em sequência ao e-mail abaixo, encaminho para sua análise e aprovação texto complementar a respeito dos prazos:

Os prazos deverão ser aqueles estabelecidos no Memorando n2 11130/DCES/DESP/2016, considerando
intervenções no LADO A. A A única alteração diz respeito ao prazo de execução de obras. Este deve ser de 36 meses
a contar da notificação de visto concedido na etapa 2 de projetos.
Tal alteração se faz necessária haja vista o tamanho do empreendimento e sua complexidade.

1
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RODRIGO MEDEIROS
Gerente de Desenvolvimento de Produtos e Serviços - SLDP
Superintendência de Desenvolvimento de Negócios em Soluções
Logísticas - DNSL
rodrigo_medeiros@infraero.gov.br"(61) 3312.2814

De: Edson Antunes Nogueira
Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2018 11:58
Para: Rodrigo Otavio Jacome de Medeiros; Andreia e Silva Heidmann
Cc: Celina Akemi Taketomi; Carlos Augusto Rigo Motta
Assunto: RES:Análise prévia - Licitação nº 016/LALI-2/SBUL/2018 - TECA UBERLÂNDIA

De acordo,

Andreia,

Gentileza dar prosseguimento,

Desde já agradeço o apoio e agilidade.

@/nfraeroBrollsll

'''@1lII

•
Edson Antunes Nogueira
Superintendente de Desenvolvimento de Negócios em Soluções
Logísticas - DCSL
eanoqueira@infraero.gov.br • (61) 3312-2806

@lnh8eroBrasil

''''@lllll

De: Rodrigo Otavio Jacome de Medeiros
Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2018 11:54
Para: Edson Antunes Nogueira
Cc: Celina Akemi Taketomi
Assunto: RES:Análise prévia - Licitação nº 016/LALI-2/SBUL/2018 - TECA UBERLÂNDIA

Edson, seguem considerações no próprio e-mail, em vermelho, para sua avaliação, aprovação e envio à
demandante.

•
RODRIGO MEDEIROS
Gerente de Desenvolvimento de Produtos e Serviços - SLDP
Superintendência de Desenvolvimento de Negócios em Soluções
Logisticas - DNSL
rodrigo_medeiros@infraero.gov.br •.(61) 3312-2814

@lnfraeroBrasil

, ,., @l lIlI

De: Edson Antunes Nogueira
Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 2018 11:45

2
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Para: RodrigoOtavio Jacome de Medeiros
Cc:CelinaAkemiTaketomi
Assunto: ENC:Análise prévia - Licitaçãonº 016/LALI-2/SBUL/2018- TECAUBERLÂNDIA
Prioridade: Alta

Edson Antunes Nogueira
Superintendente de Desenvolvimento de Negócios em Soluções
Logísticas - DCSL
eanogueira@infraero.gov.br.(61)3312-2806

@lnfTa.'OBra.1I

f"@B:I

De:Andreia e SilvaHeidmann
Enviada em: quinta-feira, 10 de maio de 201811:39
Para: LDSEDESLDP;EdsonAntunes Nogueira
;c: CarlosAugusto RigoMotta; Andreia de Castro Silveira;LDCSBRLicitaBR
Assunto: Análise prévia - Licitaçãonº 016/LALI-2/SBUL/2018- TECAUBERLÂNDIA
Prioridade: Alta

Prezados senhores, bom dia!

Trata-se de análise prévia do pedido de instauração de licitação, por intermédio do Memorando n°
3278/DNSU2018, que tem por objeto a "CONCESSÃO DE USO DE ÁREA, COM INVESTIMENTO,
PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO DE
UBERLÃNDIA - TEN. CEL. AVIADOR CÉSAR BOMBONATO"

Confrontando as informações recebidas com as orientações emanadas pela NI 6.01/F (LCT), Ato Normativo
n° Anexo II do Ato Normativo n° 122/PRESI/DFIDJI2017 (alterado pelo Ato Normativo n°
140/PRESIIDGIDJI2017), que trata dos limites de competências, constatamos que o pleito contempla os
elementos indispensáveis. Porém precisamos sanar as seguintes dúvidas:

a} Prazo de Amortização: considerando tratar-se de licitação COM INVESTIMENTO, solicitamos
informar o prazo de amortização EM MESES. Ainda, considerando tratar-se de licitação COM
INVESTIMENTO, entendemos que a informação do parágrafo 65 de que se trata de licitação "sem
investimento" deve ser desconsiderada. Está correto nosso entendimento?

65. ...• Em -que-pese 'ser'UlIla 'Contratação'" sem 'investimentps ri,.'00 'Conceito ,da -Infraero. -
haverá- a- necessidade- de- promover- benfeitorias- na' área. concedida,; ficando- a- cargo- do-
concessionário -desenvolver'O -projeto -que.melhor atenda -seus-interesses; 'Omodo -construtivo -destas'
benfeitorias; -os-materiais -utilizados; 'os 'meios -de 'aplicação-dos -recursos -necessários; -bem 'como, .
as 'fontes 'de-financiamentos, 'se.fOf'o'caso, 'resguardadas -os-interesses -da-In1iaero, -observados-os-
requisitos -da -concessão-preceituados -no -Termo' de. Referência_ .Ou. seja, .não'. caberá- à'Infraero,-
intervir nas -contratações necessárias -para -a-realização'das 'benfeitorias na -área'concedida, -arcando,
o. concessionário' com' o. cumprimento- da -legislação' afeta. à. realização' de- benfeitorias' na. área'
restrita, 'senecessário_'"

A informação "sem investimento" constante do parágrafo 65 deve ser desconsiderada.
O prazo de amortização é de 152 meses.

3
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b) Termo de Opção de Áreas: considerando tratar-se de licitação COM INVESTIMENTO, entendemos que
a exigênci .âq..JWção' &i~a 'licitada! ocupada não é cabível nesse processo. Está correto nosso
entendimen o.

Nos próximos me orandos de concessão com INVESTIMENTO para o mesmo objeto, já constará esta
informação.

Oualificação técnica: o parágrafo 53 do pedido inicial prevê a exigência de Declaração da licitante de
que atenderá os critérios estabelecidos na Resolução da ANAC n° 116, de 20 de outubro de 2009, que
dispõe sobre os serviços auxiliares ao transporte aéreo, até a Data de Eficácia. Não localizamos nos autos
prazo para Data de Eficácia. Por isso, entendemos que essa expressão deve ser excluída da referida
exigência. Está correto nosso entendimento? Sim. Está correto. Não haverá Data de Eficácia neste
processo, haja vista tratar-se de um empreendimento novo.

c) Prazos de Projetos que constarão: considerando tratar-se de licitação COM INVESTIMENTO,
solicitamos informar se os prazos que serão utilizados se referem ao LADO AR ou LADO TERRA,
conforme determina o Memorando n° I 1130/DCES/DESPI201 6. Sim. Deverão ser os prazos
estabelecidos no Memorando n° 1I130IDCES/DESP/20 16, considerando intervenções no LADO AR
também. •

d) Termo de Compromisso: esclarecemos que em atendimento à recomendação do órgão jurídico nos
demais processos de concessão do TECA, foi incluída no subitem 16.1.3.8 do Edital e anexo XII,
referente o Termo de Compromisso. Solicitamos ratificar entendimento.
e) Ratificado pelo DN, por meio do Memorando NQ2838/DNSL/2018.

ANDREIA E SILVA HEIDMANN
Coordenadora de Licitações de Concessão de Áreas Grupo A - LALI-2
Gerência de Licitações - LAU
Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa - SALA
andreiasilva@infraero.gov.br • (61) 3312-3550
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DESPACHO N" 513/LALI(LALI-2)12018 Brasília, 10 de maio de 2018

Da: Coordenação de Licitação de Concessão de Áreas - LALI-2

Para: Gerência de Licitações - LALI

Assunto: Análise de Edital

Ref.: Memorando n°3278/DNSU2017, de 08/05/2018 (fls.OI a 15)

Processo: Licitação N° 016/LALI-2/SBUU2018 - concessão de uso de área para exploração
comercial e operacional da atividade de armazenagem e movimentação de cargas
Internacionais e/ou Nacionais no Aeroporto de Uberlândia - Ten. Ce!. Aviador César
Bombonato.

Trata-se de solicitação da Superintendência de Desenvolvimento de Negócios em
Soluções Logísticas, para instauração de processo licitatório para contratação do objeto em epígrafe.

2. De início, cumpre-nos registrar que coube a esta Coordenação atuar no sentido restrito
da instauração do processo licitatório, de acordo com o arcabouço normativo da INFRAERO,
especialmente o RILCI e o subitem 15 da NI 6.01/F (LCT), de 16/0512016, dentre os quais a
elaboração da minuta do edital, na qual está refletida a utilização dos aplicativos legais e normativos
atinentes ao tema, cabendo a área técnica solicitante a responsabilidade pelas informações
técnicas, financeiras, inclusive quanto à formação do preço, e orçamentárias inseridas no Edital,
pelas justificativas de sua aplicabilidade, as quais insertas no dossiê do processo, bem como pela
responsabilidade de pareceres futuros em função de eventuais petições atinentes as exigências
formuladas.

Res osta

o entendimento está correto. Trata-se
de uma concessão COM
INVESTIMENTOS.

3. No que tange a análise preVIa, foram realizadas tratativas por esta LALI-2 via
mensagens eletrônicas, onde constam as justificativas abaixo listadas por parte da Gerência de
Desenvolvimento de Produtos e Serviços/SLDP às fls. .

Análise prévia
Prazo de Amortização: considerando tratar-se de licitação COM
INVESTIMENTO, solicitamos informar o prazo de amortização
EM MESES. Ainda, considerando tratar-se de licitação COM
INVESTIMENTO, entendemos que a informação do parágrafo
66 de que se trata de licitação "sem investimento" deve ser O prazo de amortização é de 152

meses.desconsiderada. Está correto nosso entendimento?
ocorreto

Nos próximos memorandos de
concessão com
INVESTIMENTOS, para o
mesmo objeto, já constará esta
informação

Sim. Está
entendimento.

Termo de Opção de Áreas: considerando tratar-se de licitação
COM INVESTIMENTO, entendemos que a exigência de opção
de área licitada! ocupada não é cabível nesse processo. Está
correto nosso entendimento?

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa

Setor Comercial Sul, Quadra 04, Ed. Centro.Oeste, Brasllia - DF,
CEP 70304.906 - Fone: (0<x61) 3312-3550
HOME PAGE: http://www.infraero.gov.br
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Prazos de Projetos que constarão: considerando tratar-se de
licitação COM INVESTIMENTO, solicitamos informar se os
prazos que serão utilizados se referem ao LADO AR ou LADO
TERRA, conforme determina o Memorando nO
11130/DCES/DESP/2016.

Termo de Compromisso: esclarecemos que em atendimento à
recomendação do órgão jurídico nos demais processos de
concessão do TECA, foi incluída no subitem 16.1.3.8 do Edital
e anexo XII, referente o Termo de Compromisso. Solicitamos
ratificar entendimento.
Qualificação técnica: o parágrafo 53 do pedido inicial prevê a
exigência de Declaração da licitante de que atenderá os critérios
estabelecidos na Resolução da ANAC n° 116, de 20 de outubro
de 2009, que dispõe sobre os serviços auxiliares ao transporte
aéreo, até a Data de Eficácia. Não localizamos nos autos prazo
para Data de Eficácia. Por isso, entendemos que essa expressão
deve ser excluída da referida exigência. Está correto nosso
entendimento?

Deverão ser considerados os
prazos referente ao LADO AR
citados no referido Memorando. A
única alteração diz respeito ao
prazo de execução de obras. Este
deve ser de 36 meses a contar da
notificação de visto concedido na
etapa 2 de projetos.

Tal alteração se faz necessária haja
vista o tamanho do
empreendimento e sua
com lexidade.

Ratificado pelo DN, por meio do
Memorando N° 2838/DNSL/20l8.

Sim. Está correto. Não haverá
Data de Eficácia neste processo,
haja vista tratar-se de um
empreendimento novo

4. Cumpre-nos destacar que a apresentação de atestado de visita para o presente processo
consta como obrigatória em atendimento a determinação constante no Memorando
12743/DCLS(LSDP)/20l7.

5. Importante registrar que a Agência Nacional de Aviação Civil/ANAC, por meio do
Parecer n° 00087/2017/PROTIPFEANACIPGF/AGU respondeu consulta do Ministério do.,
Transportes, Portos e Aviação Civil, formulada no Ofício 362/2017/COAT-SE-GAB/SE-M~
manifestando-se no sentido de que não há vedação para concessão para exploração comercial e
operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais

6. Considerando ainda que o presente processo dispõe dos mesmos requisitos das
Licitações já realizadas para objeto similar, julgamos necessário destacar somente os seguintes
pontos:

• Oualificação Técnica: esclarecemos que para este processo, bem como as demais licitações para
este mesmo objeto, foram adotadas pela área requisitante as mesmas orientações da Diretoria
Comercial e de Logística de Cargas para exigência de qualificação técnica proferidas na análise
da Licitação n° 009/LALIISBGO/2016 e 010/LALI-2/SBEG/2017, apenas com a exclusão da
expressão "ao ano" no subitem 11.1 "h" do Edital, por meio de Esclarecimento de D~

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa

Setor Comercial Sul, Quadra 04, Ed. Centro-Oeste, Brasília - DF,
CEP 70304-906 - Fone: (Oxx61) 3312-3550
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http://www.infraem.gov.br


f!.3~l'1f~l~'~~
Continuação: Despacho N" 513/LALI(LALI-2)/2018

• Prazo de Publicidade: a área requisitante indicou no Memorando n° 048/DCSU2018 (fls. 10) o
prazo de publicidade do edital de 30 (trinta) dias, o qual está de acordo com o prazo mínimo
estabelecido no inciso IH do Art. 30 do Rn..CI;

• Minuta do Contrato: a minuta do contrato utilizada como anexo foi disponibilizada pela área
requisitante, tendo em vista que não há minuta padrão disponível por se tratar de objeto inédito
no âmbito da Infraero.

7. Por fim, informamos que conforme orientação da Gerência de Licitações, objetivando
"economia processual" com os autos, os documentos atinentes ao CONTRATO e TERMO DE
REFERÊNCIA COM SEUS ANEXOS, recebidos da área solicitante, foram entranhados diretamente
nos Anexos IV e V da minuta do edital.

8. Considerando a necessidade de esta licitação ser submetida ao Conselho de
~-. Administração, mediante proposta da Diretoria Executiva, consoante previsto no 95° do Art. 2° e Art.

10, ambos do Ato Normativo n° 140/PRESIIDGIDJI2017, de 30 de junho de 2017, propomos o
encaminhamento do presente expediente à Superintendência de Consultoria JurídicalDSCN,
conforme o entendimento de que processos de tal natureza necessitam ser analisados pelo órgão
jurídico do Centro Corporativo.

De acordo, encaminhe-se à SALA

.~.

ANDREk HEIDMANN
Coordenadora de Licitação de Concessão de

Áreas Grupo A

~/CCff
PATRICIA MENDOZA C. INNECCO

Gerente de Licitações

o , /" j).~'
AND~~O SH:~IRA
Gerente Geral de Serviços de Logística

Administrativa

DSSA,à em Ciente. Encaminhe-se à DSCN, em
~/O( /2018

CAIDJ:7 •.Jtu~M~1TA
Superinten~~e de Serviços Administrativos l/

CÓPIA AUTtiNTICA ~

O original do presente documentoe seus
anexos fazem parte da ata da reunião da
DiretoriaExecutiva, de _I_~_I O 5 I 020 II~

j"•.tl/~ •5 «via 9{aves ;I'(!/ZTdelfa
Assistente da p,:sldênCia

Empresa Bras e e n raes \:I o u na
Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa

Setor Comercial Sul, Quadra 04, Ed. Centro-Oeste, Brasília - DF,
CEP 70304-906 • Fone: (Oxx61) 3312.3550
HOME PAGE: httD:J/www.infraero.gov.br
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PARECER N°66 mSCN/ 2018

ASSUNTO: ANÁLISE PRÉVIA DA LICITAÇÃO N° 016/LALI-2/SBUL/2018.

REFERÊNCIA: MEMORANDO W 3278/DNSL/2018, DE 8 DE MAIO DE 2018;
DESPACHO N° 513/LALI(LALI-2)/2018, DE 10 DE MAIO DE 2018;
PEC W 36294/01 - 1 VOLUME.

EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO W 016/LALI-2/SBUL/2018.
CONCESSÃO DE USO DE ÁREA, COM INVESTIMENTO, PARA
EXPLORAÇÃO COMERCIAL E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE
ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS
INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO DE
UBERLÃNDIA - TEN. CEL. AVIADOR CÉSAR BOMBONATO.
POSSIBILIDADE DO OBJETO. PROCEDIMENTO EM
CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE REGÊNCIA DA MATÉRIA,
NOTADAMENTE A LEI W 13.30312016, OBSERVADOS OS
APONTAMENTOS CONTIDOS NO PRESENTE PARECER.
RECOMENDAÇÃO PARA QUE OS ATOS TENDENTES Ã
CONTRATAÇÃO PRETENDIDA SOMENTE SE OPERE APÓS A
SUSPENSÃO OU REFORMA DA SENTENÇA PROFERIDA NOS
AUTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA N° 1002323-
82.2017.4.01.3400. DECISÃO DE GESTÃO A CARGO DA ÁREA
INTERESSADA.

ANEXO: PARECER PROFESSORES CARLOS ARI SUNDFELD E JACINTHO
ARRUDA CÃMARA;
DESPACHO W 120/DS/2018, DE 16 DE MARÇO DE 2018;
TERMO DE COMPROMISSO;
E-MAIL DIRETORIA COMERCIAL E DE SOLUÇÕES LOGÍSTICAS -
ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA.

Por meio do Despacho n° 513/LALI(LALI-2)/2018, de 10 de maio de 2018,
a Gerência de Licitações (LALI), solicita desta Superintendência de Consultoria Jurídica
(DJCN), a análise da regularidade do procedimento concernente à Licitação n° 016/LALI-
2/SBUL/2018, que tem por objeto a "Concessão de uso de área, com investimento, para
exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas
internacionais e/ou nacionais no Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César
Bombonato", nos termos do documento que solicitou a deflagração do procedimento
(Memorando n° 3278/DNSL/2018, de 8 de maio de 2018 - fls. 01 - 13) e da minuta de Edital
posta sob análise (fls. 20 e ss).yuv
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I-RELATÓRIO

2. Nos termos do Memorando n° 3278/DCSU2018, a DNSL, ao solicitar a
deflagração do procedimento licitatório, apresentou justificativas acerca da contratação; do
prazo contratual; do preço estimado, forma de pagamento e critério de reajuste; da justificativa
do preço e de sua publicidade; e da modalidade e tipo de Licitação, do Regime de Contratação
e do Critério de Julgamento.

3. Ato contínuo, a LALI, por meio do Despacho n° 0513/LALI(LALI-2)120l8,
registra a regularidade do processo, fazendo algumas ponderações, conforme fls. 275 a 277,
encaminhando o assunto a esta DSCN para análise prévia, haja vista a competência do
Conselho de Administração, mediante proposta da Diretoria Executiva, para aprovação da
presente contratação.

4. É o relatório.

11- APRECIAÇÃO

II.l - Da situação jurídica da contratação

5. Conforme destacado ao longo deste Parecer, historicamente a lnfraero
sempre operou os terminais de carga de forma direta nos aeroportos que administra. Apenas no
início do ano de 2017 é que, por decisão de gestão, visando à eficiência do serviço, começou a
realizar tal exploração de forma indireta, em colaboração com a iniciativa privada, por meio da
concessão de uso de área.

6. A juridicidade de tal contrato é situação já enfrentando pelo órgão jurídico
da empresa, o qual entende pela sua possibilidade. No sentido da tese defendida pela lnfraero,
destacamos Parecer da lavra do professor Carlos Ari Sundfeld, em que demonstra que a
concessão de uso de área, como no caso em tela, é típico instrumento de gestão do serviço
público, constituindo a ferramenta adequada a atender o fim visado pela Infraero, de buscar a
participação do setor privado na operação dos terminais de carga situados em aeroportos que
administra.

7. Não obstante, compete destacar que houve o ajuizamento do Mandado de
Segurança n° 1002323-82.2017.4.01.3400, que tem como causa de pedir o entendimento
jurídico segundo o qual a administração e operação de terminais de carga em aeroportos
constitui serviço público aeroportuário.

8. Conforme se demonstra ao longo desta manifestação, este órgão jurídico
entende que tal tese é equivocada. Nos termos do aqui demonstrado, a operação de terminais
de carga, quando envolver carga nacional, é atividade econômica em sentido estrito. De seu
turno, a sua operação envolvendo cargas internacionais constitui serviço público aduaneiro, e
não da infraestrutura aeroportuária. Assim, ainda que tal atividade possa vir a constituir
serviço público, jamais será serviço público da infraestrutura aeroportuária.

9. No curso de tal ação, houve decisão judicial - antes de ouvida a Infraero -
no sentido de se suspender a licitação n° 004/LALIISBVT/2017, bem como o contrato dela
decorrente. Após a regular apresentação das informações no bojo do mandamus, o juízo
revogou a decisão liminar, o que permitiu o regular prosseguimento do contrato firmado pela
lnfraero, objetivando a concessão de uso de área do terminal de carga do Aeroporto de Vitória.

fU~
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10. Em 27 de setembro de 2017, o aludido Mandado de Segurança foi
sentenciado. Na oportunidade, o juízo se posicionou no sentido da tese da impetrante, de que
tal atividade constitui serviço público aeroportuário e, neste contexto, a concessão somente
seria possível nos termos da Lei n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, na forma de
subconcessão de serviço público.

lI. Ocorre que a concessão de serviço público da infraestrutura aeroportuária é
competência da Agência Nacional de Aviação Civil (a qual já se posicionou no sentido da
licitude da concessão de uso de área pela Infraero). Assim, a persistir a tese de que tal
contratação consubstancia subconcessão de serviço público aeroportuário, a Infraero estará
impedida de levar adiante o seu intento.

12. Neste cenário, a existência de decisão judicial que determine a nulidade do
contrato ora firmado, sob a tese de que constitui serviço público da infraestrutura
aeroportuária, causa efeito reflexo nas demais contratações de mesma natureza, na medida em
que introduz no contexto jurídico entendimento de que a contratação necessita de prévia e
expressa autorização da União, bem como deve ser regida pela Lei n° 8.987, de 1995.

13. Isto posto, registramos que a presente análise jurídica se limitará a avaliar a
fase interna da licitação à luz do entendimento defendido pela Infraero, no sentido de que a
espécie não trata de subconcessão de serviço público, mas sim de típica concessão de uso de
área.

14. Não obstante, à luz da situação acima delineada, cabe o registro de que há
riscos à segurança jurídica da contratação enquanto a aludida decisão judicial estiver vigente.
Ante tal cenário, em licitações anteriores, este órgão jurídico efetuou a recomendação de que,
os atos tendentes à contratação pretendida somente se operasse na oportunidade da suspensão
ou reforma de tal sentença.

15. Ocorre que a Diretoria de Negócios Comerciais (DN), encaminhou à
Diretoria de Serviços e Suporte Jurídico (DS), o Memorando n° 1469/DN(DNSL)/2018, de 6
de março de 2018, no qual realizou ponderação dos riscos envolvidos, bem como dos reflexos
econômicos de tal decisão, solicitando "reanálise" do posicionamento jurídico anterior.

16. Esta DSCN realizou a análise de tal manifestação por meio do Parecer n°
33/DSCN/2018, de 14 de março de 2018, aprovado pelo Despacho n° 120/DS/2018, de 16 de
março de 2018, no qual esclarecemos que o posicionamento jurídico não foi no sentido de
impossibilidade jurídica da licitação - o que seria decorrente da ilegalidade do procedimento,
o que não é o caso -, mas sim do risco jurídico a ela inerente. Neste caso, a continuidade - ou
não - do procedimento licitatório constitui ato de gestão, devendo ser avaliada pela área
interessada.

17. Nesta toada, em procedimento análogos, orientamos também que caso a DN
entenda pelo prosseguimento deste procedimento antes de solucionada a questão jurídica
acima apontada, a fim de mitigar os riscos a esta Empresa Pública, fosse incluído no Edital a
obrigatoriedade de o licitante vencedor firme Termo de Compromisso, conforme orientação
dada pelo Despacho n° 120/DS/2018. Da análise da instrução do processo, verifica-se que o
presente Edital já incorporou tal orientação, conforme consta da cláusula 18.1.3.8.

I1.2 - Do Regime Jurídico aplicável

18. Conforme instrução do processo, pretende-se utilizar, para a presente
contratação, o regime instituído pela Lei nO13.303, de 30 de junho de 2016. Tal normativo, em
seu art. 91 preceitua que "A empresa pública e a sociedade de economia ~~~:WStitUídas,
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anteriormente à vigência desta Lei deverão, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, promover
as adaptações necessárias á adequação ao disposto nesta Lei".

19. Com efeito, em 31 de janeiro de 2017, esta Empresa Pública editou o Ato
Normativo n° 122/PRESIIDFIDJ/2017, que instituiu o Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da Infraero (RICLI). Assim, a partir da publicação do referido normativo,
entendemos que fica afastada a aplicação da Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993, vez que
constitui marco de eficácia da Lei n° 13.303, de 2016.

20. Neste contexto, mostra-se adequado o regime jurídico adotado na instrução
do processo. A este respeito, vejamos o constante do Memorando nO3278/DNSU2018:

4

22. Nos nossos processos de concessão de uso de área os casos em que não haverá
substancial dispêndio em melhorias nas áreas concedidas é utilizada a modalidade de
pregão, conforme determina a Lei n.o 13.303/2016, inciso IV do Art. 32, por
entendermos que trata-se de objeto comum que poderá ser perfeitamente disciplinado no
termo de referência, com informações suficientes para a formulação de proposta por
parte dos ioteressados.
23. Já para as concessões de uso de área onde haverá investimentos por parte do
interessado, e que as edificações serão revertidas ao patrimônio da União, não será mais
utilizada a modalidade de licitação concorrência, mas sim, um procedimento de licitação, •
nos termos da lei das Estatais.
24. No presente caso, embora não haja dispêndios significativos em melhorias,
entendemos que deve-se utilizar o procedimento licitat6rio da Lei das Estatais, por ser
um procedimento recente no planejamento da Infraero.

21. Entretanto, em que pese a declaração de que na presente licitação não haverá
dispêndios significativos, nota-se que se está diante de concessão com investimentos, o que
implica a realização de dispêndios de grande vulto, que é justamente a característica
fundamental deste tipo de contrato. Deste modo, sem prejuízo da análise da instrução nos
termos em que se encontra, solicitamos que a DNSL, antes de prosseguir no presente processo,
avalie se de fato se está diante de contratação com investimento, pressupondo dispêndios
significativos, ou se, em sentido oposto, a contratação não envolve tal situação, o que
implicará no refazimento da instrução.

22. Partindo-se do pressuposto de que a presente contratação é COM
investimentos, a Norma da Infraero (N.I.) 6.01, vigente, estabelece o seguinte:

16.7 - Para as concessões de uso de área com investimento deve ser utilizada a
modalidade concorrência ou tomada de preços, atendidos seus requisitos, observado o •
valor global estimado para a concessão, incluindo o prazo de vigência do respectivo
contrato.

23. Nota-se que tal normativo ainda não fora adaptado ao novo regime de
contratações estabelecido pela Lei n° 13.303, de 2016 e adotado pela Infraero por meio do
RICLI. De toda forma, verifica-se que a N.I. afasta a possibilidade de utilização do pregão nos
casos de concessão de uso de área com investimento.

24. Não fosse isso, é de se destacar que a utilização do Pregão para licitações
que tenham por objeto a concessão de uso de área, é previsão trazida pelo antigo Regulamento
de Licitações e Contratos da Infraero, instituído pela Portaria Normativa n° 3571MD, de 5 de
março de 2010, in verbis:

Art. 31. São modalidades de licitação:
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~ 13. A licitação na modalidade pregão se aplica às concessões de uso de áreas
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envolver investimentos do concessionário em benfeitorias permanentes na área a ser
concedida.

25. Neste cenário normativo, numa interpretação integrativa das normas
vigentes, reputamos como adequada a modalidade adotada.

11.3 - Do objeto - Concessão de uso de área com investimento

26. É sabido que o antigo Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero _
RLCI, instituído pela Portaria Normativa na 935, de 26 de junho de 2009, veio a suprir lacuna
no ordenamento jurídico, que não possuía dispositivos específicos para regular com exatidão
as concessões de uso de áreas promovidas pela Infraero. Neste sentido, destacamos
posicionamento do Tribunal de Contas da União, exposto no Acórdão na 1315/2006 _
Plenário, sessão de 2 de agosto de 2006, que tratou da duração dos contratos com esse objeto,
o que se segue:

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária,
ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos arts. la, incisos 11 e IX, 43, 45 e
58, todos da Lei 8.443/92, em:
(...)
9.2. determinar à Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero) que:
9.2.2. enquanto não sobrevier norma legal específica, em conjunto com o Ministério da
Defesa, regulamente a concessão de uso de áreas comerciais dos aeroportos, com o
objetivo de estabelecer prazo peremptório para a duração dos ajustes, incluindo nesse
prazo terminativo as eventuais prorrogações decorrentes de remanejamentos de áreas,
causados pela construção de novos terminais de passageiros, findo o qual deverá ser
realizada licitação;
(...)
9.2.4. informe, na próxima prestação de contas da Infraero, sobre o cumprimento das
medidas determinadas nos subitens 9.2.2 e 9.2.3 desta deliberação;
9.3. recomendar ao Ministério da Defesa, à Casa Civil da Presidência da República e às
Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal a adoção das gestões
necessárias à elaboração de Lei que discipline as concessões de uso de áreas comerciais
dos aeroportos administrados pela Infraero, sobretudo quanto ao estabelecimento de
prazos máximos de duração desses ajustes;
(..)
9.5. encaminhar cópia desta deliberação, bem como do Relatório e Voto que a
fundamentam à Casa Civil da Presidência da República, ao Ministério da Defesa, às
Presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal;

27. Ante a determinação da Corte de Contas, bem como o previsto no artigo 173,
~lo, fi da Constituição Federal e no artigo 119 da Lei na 8.666, de 21 de junho de 1993, o
Ministério da Defesa, ao qual a Infraero se encontrava vinculada à época, aprovou o
Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero (RLCI), pela Portaria Normativa na
9351MD, de 26 de junho de 2009. Registra-se que o aludido normativo foi derrogado pelo Ato
Normativo n° 122/PRESlIDFIDJ/2017, conforme já abordado anteriormente.

28. É de se registrar que as disposições normativas sobre licitações e
contratações públicas, historicamente, sempre tiveram como foco os denominados "contratos
de despesa", que são aqueles que há desembolso de recursos pela Administração em troca de
um bem ou serviço. 1 Nota-se que esta cultura jurídica acabou por excluir em grande medida as
contratações próprias de empresas estatais, na medida em que não tratava com maior detalhe
das hipóteses em que é a Administração que coloca no mercado bens e serviços a fim de obter
receita (contratos de recei~ t

1 Exceção feita à disciplina das alienaç- s de bens públicos. ~\~
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29. Não se nega, portanto, que a concessão de uso de área é contrato de receita,
típico da Administração, encontrando regramento, no âmbito da Infraero, no RILCI. O
diploma, acerca deste tipo de contrato, estabelece o seguinte:

Art. 46. As concessões de uso de áreas, instalações e equipamentos aeroportuários,
edificadas ou não edificadas, serão, necessariamente, precedidas de licitação, ressalvadas
as hipóteses previstas neste Regulamento Interno.
S ]o. Consideram-se como objeto nos contratos de concessão de uso de áreas, instalações
e equipamentos aeroportuários os espaços físicos, edificados ou não edificados,
destinados à implantação das atividades estabelecidas no instrumento convocatório e no
contrato respectivo.

30. Através do instituto, a Infraero transfere ao particular a posse de área da
União sob sua administração, para que a explore conforme a destinação específica. Esta
finalidade própria será determinada pela área comercial, a partir de sua compreensão acerca da
potencialidade do local e de sua relação com as atividades próprias de um aeroporto. Assim, a
concessão de uso de área é vista sob duplo aspecto: I - Obtenção de receitas pela Infraero, a
frm de garantir a operação dos aeroportos que administra; e II - Atendimento direto às
necessidades dos usuários do serviço de transporte aéreo, ofertando-lhe uma gama de bens e
serviços.

31. Não resta dúvidas, portanto, que a contratação pretendida é concessão de uso
de área, na medida em que a Infraero irá transferir a posse de área no sítio aeroportuário ao
particular, para que nela desenvolva atividade própria do ambiente aeroportuário (tratamento,
armazenagem, movimentação e capatazia de cargas).

32. Não só, nos termos da instrução do processo, a contratação pretendida é a
concessão de uso de área "com investimento".

6
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33. A esse respeito, o RILCI dispõe:

Art. 46 ...
S 2° As instalações, equipamentos e acessonos integrantes das áreas aeroportuárias
devem ser considerados no conjunto do objeto do procedimento Iicitatório para fins de
composição do preço, observados o interesse público, as peculiaridades locais e os
aspectos de viabilidade técnica e econômico-financeira do empreendimento aferidas pela
autoridade competente.
(...)
Art. 49 O prazo contratual de concessão de uso de áreas, instalações e equipamentos
deve ser definido no instrumento convocatório e correspondente contrato, limitado a:
(...)
II- até 240 (duzentos e quarenta) meses, nas concessões com investimentos.
~ 1Q Por concessão com investimentos, entende-se para os fins deste Regulamento
Interno. aquela que implica a elaboração de benfeitorias permanentes, realizadas
exclusivamente a expensas do concessionário, e que devem ser, ao ténmno do contrato,
revertidas ao patrimônio da União.
~ 20 O instrumento convocatório e correspondente contrato podem determinar prazo
superior ao previsto no caput deste artigo desde que:
I- o prazo de vigência contratual não ultrapasse:
(...)
b) 300 (trezentos) meses, para as concessões com investimentos.
II - sejam devidamente justificados e autorizados pelo Conselho de Administração ou,
por delegação, pela Diretoria Executiva da Infraero, segundo a natureza e as
características específicas da atividade a ser desenvolvida c, nas concessões com
investimento, observado parecer técnica do setor competente, em consonância com o
previsto no ~3°deste artigo.
~ 30 Deve ser estabelecido o prazo necessário para amortização do capital empregado
pelo concessionário em benfeitorias permanentes com base em estudo técnico.
~ 4° O estudo técnico referido no ~ 3° deve ser sigiloso. sem prejuízo da divulgação no
instrumento convocatório das informações necessárias para a elaboração~: :f'sta~ \~.
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9 5' O estudo técnico referido no 9 3' deve ficar disponível permanentemente aos órgãos
de controle externo e interno.

34. Extrai-se que a concessão de uso de área com investimentos, distingue-se a
concessão de uso de área sem investimentos, ou comum, em razão da obrigação contratual de
que o contratado realize benfeitorias permanentes no sítio aeroportuário que, ao fim do
contrato, serão incorporados ao patrimônio da União.

35. Em consequência desta peculiaridade, permite-se prazo mais dilatado para
este tipo de contrato, exigindo-se que a amortização do futuro investimento seja objeto de
estudo técnico adequado, a cargo da área interessada.

36. Ainda sobre os contratos de concessão de uso de área com investimentos, os
normativos da Infraero pregam:

N.!. 1303
7.4 - Nos contratos com investimentos poderá ser exigido do concessionano o
recolhimento da "Garantia de Manutenção de Contrato", na Tesouraria da INFRAERO,
antes da assinatura do contrato, liuútado ao percentual estabelecido na Lei n' 8.666/93.
(...)
8.3 - Nas concessões de uso de áreas aeroportuárias que exijam prévia licitação, deverá
ser utilizada a modalidade de Pregão nas concessões sem investimentos e, para os casos
de concessão com investimentos, deverá ser utilizada a modalidade de Concorrência,
conforme previsto no 9 14, do art. 31, do Regulamento de Licitações e Contratos da
INFRAERO.
(..)
11 - O prazo contratual de concessão de uso de áreas comerciais, instalações e
equipamentos será definido no instrumento convocatório e correspondente contrato,
liuútado a:
(. ..)
c) até 240 (duzentos e quarenta) meses, nas concessões com investimentos.
(...)
11.3 - Por concessão com investimentos, entende-se aquela que implica na elaboração de
benfeitorias permanentes e que serão, ao término do contrato, revertidas ao patrimônio ./
da União.
11.4 - O Edital de Licitação e correspondente contrato poderão determinar prazo
superior ao previsto nas alíneas "b" e "c" do item 11:
(...)
b) não ultrapasse 300 (trezentos) meses, para as concessões com investimentos;
c) seja devidamente justificado e autorízado pelo Conselho de Administração ou, por
delegação, pela Diretoria Executiva da INFRAERO, segundo a natureza e características
específicas da atividade a ser desenvolvida e, para as concessões com investimentos,
observado parecer técnico do setor competente, em consonância com a metodologia
prevista no subitem 16.1 desta Norma Interna.
11.5 - Os contratos de concessão de uso de área com investimentos terão duração pelo
período seguramente necessário à viabilidade econômico-financeira dos
empreendimentos, não podendo exceder os prazos constantes do item 11.4, alínea "c".
11.6 - A minuta de edital de licitação que contemple prazo de vigência enquadrado na
exceção do subitem 11.4 deverá ser submetida à aprovação da Superintendência
Regional e da Superintendência de Negócios Comerciais (DCNC), juntamente com a
instrução que demonstre a razoabilidade e a coerência do limite estabelecido, e que
contenha, no que couber, os seguintes elementos:
a) natureza da concessão;
b) amortização do capital a ser investido pelo concessionário;
c) estimativa de lucro;
d) condições vantajosas para a INFRAERO;
e) condições vantajosas para o público usuário.
lI. 7 - Com base nos dados indicados na forma do subitem 16.1 desta Norma, a Área
Financeira do Aeroporto ou da Superintendência Regional efetuará estudo de viabilidade
do negócio, determinando o prazo de amortização adequado para o empreendimento.
11.8 - Na elaboração dos contratos com investimento, o prazo contratual deverá ser o
somatório do prazo estabelecido para elaboração e aprovação de projetos, realização de \.
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obras e o prazo de amortização do capital investido e as possibilidades de lucro que o
concessionário terá,
(...)
16 - Caberá à Infraero, com base em estudos técnicos internos ou contratados,
estabelecer o prazo necessário para amortização do capital empregado pelo
concessionário em benfeitorias permanentes, estimar o valor do investimento, o ônus
mínimo da concessão e a definição do prazo total de concessão.
16.1 - Por concessão com investimentos entende-se aquela que implica na elaboração de
benfeitorias permanentes e que serão, ao término do contrato, revertidas ao Patrimônio
da União.
16.1.1 - Todos os prazos referentes à apresentação de projetos, início e término de obras,
licenciamentos e outras autorizações necessárias, conforme o caso, deverão estar
estabelecidos no contrato.
16.1.1.1 - Quando realizado por empregados orgânicos, o Estudo deverá ser elaborado
por equipe multidisciplinar, mediante a expedição de Ato Administrativo específico,
composta por técnicos das Áreas responsáveis pelas informações elou dados necessários
à composição do Estudo.
16.1.1.2 - Na impossibilidade da Infraero elaborar o Estudo, a Dependência interessada
na concessão de determinada área poderá contratar empresa do ramo. mediante processo
licitatório a ser instaurado pela Area Financeira. Posteriormente, o gestor comercial
utilizará as informações constantes desse relatório para definição dos elementos,
imprescindíveis à instauração do futuro processo de concessão.
16.1.1.3 - Os trabalhos contratados na forma do subitem acima deverão,
obrigatoriamente, indicar a estimativa do custo da obra, o prazo necessário à amortização
dos investimentos que serão realizados, o valor IJÚnimomensal que deverá ser repassado
à Infraero pelo futuro concessionário, entre outras infonnações requisitadas pelas Áreas
Financeira e Comercial da Dependência.

N.!. 13.06
]4.2 - Nos casos em que o gestor local entenda ser vantajosa para a Infraero a reversão
ao seu patrimônio ou da União, de bens permanentes, fixos ou móveis, ou de consumo,
decorrentes de investimentos do concessionário, esta condição deverá estar
explicitamente demonstrada no processo licitatório, sendo exigível, nestes casos, a
prévia autorização da Superintendência de Negócios Comerciais.
14.2.1 - Para a autorização da Superintendência de Negócios Comerciais, deverá ser
apresentado estudo devidamente embasado, com justificativa, previsão de valor de
investimento e considerações acerca do prazo de amortização.
14.2.2 - As licitações com investimento serão realizadas na modalidade aplicável
estabelecida pelo Art. 31 do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero (RLCI),
de acordo com o valor da licitação.
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Nl.6m •
16.7 - Para as concessões de uso de área com investimento deve ser utilizada a
modalidade concorrência ou tomada de preços, atendidos seus requisitos, observado o
valor global estimado para a concessão, incluindo o prazo de vigência do respectivo
contrato.
(...)
107.1 - Como dado objetivo para comprovação da qualificação econômico-financeira
dos licitantes, podem ser exigidos, concomitantemente, para concessões de uso de áreas
com investimento, obras e serviços complexos a garantia de manutenção de proposta e
os índices de balanço, nos termos estabelecidos na Instrução Normativa n° 2, de 2010, da
Secretaria de Logística da Informação (SLTI), do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão (MPOG).

N.!. 24.03
3.5 - No caso de concessão de uso de área com investimento, identificar o prazo
necessário à recuperação dos valores monetários investidos pelo concessionário,
possibilitando a análise financeira do investimento, bem como informar se aqueles
valores monetários apresentados ao final da implantação do empreendimento, induzirão
à reformulação do prazo contratual inicialmente projetado, refletindo a realidade da
concess~
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37. Assim, as disposições da N.!. 13.03 cuidam de pormenorizar o disposto no
RICLI, deixando clara a possibilidade de prazo mais dilatado nas concessões de uso de área
com investimentos, bem como a necessidade de estudo técnico que demonstre, por meio de
procedimentos e técnica própria, o prazo suficiente e necessário à amortização dos
investimentos e, a partir desta premissa, permita o estabelecimento do prazo adequado da
contratação, adicionando-se prazos relativos à realização de obras e à lucratividade do
empreendimento.

38. De seu turno, a N.!. 13.06, trata apenas do procedimento de aprovação para a
instauração de procedimentos visando à concessão de uso de área com investimento. A N.!.
6.01 regula a modalidade de licitação, já analisada acima, bem como peculiaridades relativas
às exigências de qualificação econômico financeira na licitação.

39. Já a N.!. 24.03 traz considerações sobre o estudo técnico que irá nortear o
estabelecimento do prazo total da concessão, à luz dos investimentos requeridos pela Infraero.

40. Salvo melhor juízo, a DNSL não apresentou maiores justificativas para a
estipulação de prazo de concessão de 300 meses, na forma exigida pelos normativos acima
citados. Não há, por exemplo, menção a Estudo de Viabilidade Econômica que aponte para a
essencialidade de adoção da regra excepcional, tampouco se houve avaliação do documento
pela Gerência de Análise Financeira de Investimentos e Projetos (FOIP).

41. Sem prejuízo, como o conteúdo material de tal documento não é objeto de
análise jurídica, mas sim mercadológica e econômica, reputamos como possível a análise,
condicionando o prosseguimento do processo à manifestação da DNSL a respeito, atestando
que o procedimento foi seguido, e fornecendo elementos para a decisão dos órgãos colegiados
da Infraero, nos termos dos ~~ 3° e 4° do RILCI.

42. Note-se que, em que pese a tradição desta Empresa Pública de explorar a
atividade diretamente, não há regra jurídica que impeça a concessão pretendida. Isto é, não
existe norma que determine que apenas o operador do sítio aeroportuário possa executar tal
atividade, seja na legislação atinente à fiscalização aduaneira, seja na legislação própria da
aviação civil.

43. Neste ponto, a Lei n° 7.565, de 19 de dezembro de 1986, que dispõe sobre o
Código Brasileiro de Aeronáutica, estabelece:

Art. 26. O sistema aeroportuário é constituído pelo conjunto de aeródromos brasileiros,
com todas as pistas de pouso, pistas de táxi, pátio de estacionamento de aeronave,
terminal de carga aérea, terminal de passageiros e as respectivas facilidades.

Art. 39. Os aeroportos compreendem áreas destinadas:
I - à sua própria administração;
II - ao pouso, decolagem, manobra e estacionamento de aeronaves;
UI - ao atendimento e movimentação de passageiros, bagagens e cargas;
IV - aos concessionários ou permissionários dos serviços aéreos;
V - ao terminal de carga aérea;
VI - aos órgãos públicos que, por disposição legal, devam funcionar nos aeroportos
internacionais;
VII - ao público usuário e estacionamento de seus veículos;
VIII - aos serviços auxiliares do aeroporto ou do público usuário;
IX - ao comércio apropriado para aeroporto.

44. O Terminal de Carga é estrutura própria de um aeroporto, sendo certo que os
serviços e as facilidades acima mencionados podem ser ofertados pelo administrador, não
significando que deva ser o responsável direto pela sua execução. Tal leitura nem seria
possível, uma vez que determinados serviços e facilidades ali constantes são próprios de
outros órgãos (a exemplo do disposto no art. 39, m, IV e VI), ao passo que, em re ra, as

Form. r - AN n" 28/DJ12014 ~ ~, -

9



t L 1"'1 \---- ---"','--'
c)/í)1'

enntendência de Consultoria Jurídica e de Assuntos Regulat6rios

atividades previstas no artigo 39, VII, vrn e IX, são prestados por terceiros nos aeroportos
administrados pela Infraero, justamente por meio do instituto da concessão de uso de área.

45. Em relação à especificidade do objeto sob análise, que possibilita a
obtenção, pelo particular, de Ato Declaratório Executivo em seu nome, cabe analisar a
legislação aduaneira sobre o tema:

Decreto n° 6.759, de 5 de fevereiro de 2009:
Art. 3° A jurisdição dos serviços aduaneiros estende-se por todo o território aduaneiro e
abrange:
I - a zona primária. constituída pelas seguintes áreas demarcadas pela autoridade
aduaneira local:

b) a área terrestre, nos aeroportos alfandegados; e

Art. 5° Os portos, aeroportos e pontos de fronteira serão alfandegados por ato
declaratório da autoridade aduaneira competente, para que neles possam, sob
controle aduaneiro:

10

II - ser efetuadas operações de carga. descarga. armazenagem ou passagem de
mercadorias procedentes do exterior ou a ele destinadas; e
Art. 6' O alfandegamento de portos, aeroportos ou pontos de fronteira será precedido da •
respectiva habilitação ao tráfego internacional pelas autoridades competentes em matéria
de transporte.
Parágrafo único. Ao iniciar o processo de habilitação de que trata o caput, a autoridade
competente notificará a Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Ar!. 7° O ato que declarar o alfandegamento estabelecerá as operações aduaneiras
autorizadas e os termos, limites e condições para sua execução.
Arl. 8' Somente nos portos, aeroportos e pontos de fronteira alfandegados poderá
efetuar.se a entrada ou a saída de mercadorias procedentes do exterior ou a ele
destinadas.
Art. 9° Os recintos alfandegados serão assim declarados pela autoridade aduaneira
competente, na zona primária ou na zona secundária, a fim de que neles possam ocorrer,
sob controle aduaneiro, movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de:
I - mercadorias procedentes do exterior, ou a ele destinadas, inclusive sob regime
aduaneiro especial;

Art. 13. O alfandegamento de portos, aeroportos e pontos de fronteira somente poderá
ser efetivado:
I - depois de atendidas as condições de instalação do órgão de fiscalização aduaneira e
de infra-estrutura indispensável à segurança fiscal; •
II-se atestada a regularidade fiscal do interessado;
IH - se houver disponibilidade de recursos humanos e materiais; e
IV - se o interessado assumir a condição de fiel depositário da mercadoria sob sua
guarda.

~ 20 Em se tratando de permissão ou concessão de serviços públicos, o alfandegamento
poderá ser efetivado somente após a conclusão do devido procedimento licitat6rio pelo
órgão competente, e o cumprimento das condições fixadas em contrato.
~ 3° O alfandegamento poderá abranger a totalidade ou parte da área dos portos e dos
aeroportos.
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~ 6° Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil declarar o alfandegamento a que
se refere este artigo e editar, no âmbito de sua competência, atos normativos para a
implementação do disposto neste Capítulo.
Art. 13-A. Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil definir os requisitos
técnicos e operacionais para o alfandegamento dos locais e recintos ond.e ocorram, sob
controle aduaneiro, movimentação, armazenagem e despacho aduaneiro de mercadorias
procedentes do exterior, ou a ele destinadas, inclusive sob regime aduaneiro especial,
bagagem de viajantes procedentes do exterior, ou a ele destinados, e remessas postais
internacionais.

(destacou-~ ~~
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Portaria RFB n° 3.518, de 30 de setembro de 2011:
Art. 2" Entende-se por alfandegamento a autorização, por parte da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), para estacionamento ou trânsito de veículos
procedentes do exterior ou a ele destinados, embarque, desembarque ou trânsito de
viajantes procedentes do exterior ou a ele destinados, movimentação, armazenagem
e submissão a despacho aduaneiro de mercadorias procedentes do exterior, ou a ele
destinadas, inclusive sob regime aduaneiro especial, bens de viajantes procedentes
do exterior, ou a ele destinados e remessas postais internacionais, nos locais e
recintos onde tais atividades ocorram sob controle aduaneiro.
Art. 3° Poderão ser alfandegados:
I - portos, aeroportos e instalações portuárias e aeroportuárias, administrados pelas
pessoas jurídicas:
a) concessionárias ou permissionárias dos serviços portuários e aeroportuários, ou
empresas e órgãos públicos constituídos para prestá-los;
II-terminais de carga localizados em aeroportos ou instalações aeroportuárias;
Art. 4' O alfandegamento compreenderá:

VII - terminais de carga e terminais de passageiros internacionais;
VIII - áreas de aeroportos e instalações aeroportuárias nas quais ocorram fluxos
internacionais de viajantes ou bens de viajantes; e

Art. 23. A solicitação de alfandegamento será protocolizada pelo interessado na unidade
de despacho j urisdicionante, informando a localização do local ou recinto, os tipos de
carga ou mercadorias que movimentará e armazenará, as operações aduaneiras que
pretende realizar, inclusive cabotagem, se for o caso, e os regimes aduaneiros que
pretende operar, e deverá ser instruída com os seguintes documentos:
I-contrato ou ato de concessão, permissão, arrendamento, autorização ou delegação e,
se aplicável, seu extrato publicado no Diário Oficial da União (DOU), do Estado, do
Distrito Federal ou do Município, conforme o caso;
(destacou-se)

46. Verifica-se assim, que o alfandegamento, formalizado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), por meio de Ato Executivo Declaratório específico, é o ato
jurídico que autoriza a movimentação de pessoas, bagagem e cargas sob controle aduaneiro.

47. Da mera leitura das disposições acima, é cristalina a possibilidade de
alfandegamento de aeroportos e dos terminais de carga neles localizados.

48. Ao tratar do alfandegamento de aeroportos, a legislação acima está a se
referir ao trânsito internacional de pessoas e bagagens submetidos a regime aduaneiro. Neste
ponto, o 30, l, "a", da Portaria RFB n° 3.518, de 2011, é explícito ao definir como legitimado
ao alfandegamento a pessoa jurídica concessionária ou permissionária de serviço público ou,
ainda, empresa pública constituída para prestar o serviço público. Assim, no caso do
alfandegamento do aeroporto, somente a Infraero pode ser detentora do Ato Declaratório
Executivo.

49. Entretanto, ao se referir ao alfandegamento do Terminal de Carga em
aeroportos (art. 30, II), para o trânsito de carga sob regime aduaneiro, inexiste a vinculação a
condição especial do legitimado. Assim, segundo regra de interpretação jurídica, uma vez que
o mesmo diploma, no mesmo artigo, limitou a concessão do alfandegamento para determinada
situação (do Aeroporto) a especial situação do legitimado, não tendo feito a mesma exigência
para outra situação (do Terminal de Carga), resta evidente que para a obtenção do
alfandegamento de Terminal de Carga em aeroportos não há a exigência normativa de especial
situação jurídica do legitimado (concessionário ou permissionário de serviço público), razão
pela qual, no que diz respeito ao Terminal de Carga, não há vinculação do alfandegamento ao
administrador do aeroporto ou a exigência de específica situação jurídica relativa à pessoa
legitimada a requerer e obter o alfandegamen~ \\~."
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50. Neste cenário, a leitura do artigo 23, I, da aludida Portaria deve ser feita em
conjugação com o disposto no artigo 3°, incisos I e lI, de forma que apenas o alfandegamento
do Terminal de Passageiros é que está condicionada à figura da concessão ou permissão de
serviço público, de modo que o alfandegamento do Terminal de Carga em aeroporto fica
condicionado (sem excluir a concessão ou permissão de serviço público) a ato jurídico lícito
que demonstre a legitimidade do interessado em operar referida instalação, o que se dá por
meio do contrato de concessão de uso de área que se pretende firmar por meio da presente
licitação.

51. De se destacar que contratações semelhantes já foram realizadas por outros
órgãos, conforme Concorrência Pública n° 002/SBMG/2008, realizada pela empresa Terminais
Aéreos de Maringá, para concessão de uso de área no Aeroporto Regional de Maringá, e
conforme Concorrência Pública n° 002/DAESPI2003, realizada pelo Departamento Aeroviário
do Estado de São Paulo - DAESP, para concessão de uso de área no Aeroporto Estadual de
Ribeirão Preto.

52. Quanto à motivação para a concessão de área para exploração das atividades
próprias de um Terminal de Carga em aeroportos, a área, no Memorando n° 3278/DNSU2018,
de 8 de maio de 2018, esclarece:
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5. A oportunidade e conveniência da contratação, encontram-se amparadas pelo (s)
objetivo(s) estratégicos 6, 7, e 8 do Planejamento Empresarial 2018/2022 da Empresa,
conforme seguem '"Garantir infraestrutura e serviços de qualidade", "Ampliar as receitas
e desenvolver negócios" e "Ampliar os resultados financeiros com otimização de custos
e despesas".
6. O município de Uberlândia está localizado a aproximadamente 550 km a oeste da
capital administrativa e financeira do Estado, Belo Horizonte, dentro do chamado
triângulo mineiro. A cidade possui localização geográfica estratégica e apresenta
potencial e condições ideais de desenvolvimento considerando sua localização
praticamente no centro geométrico do Brasil e do continente sul-americano.
7. Com uma população de aproximadamente 620 mil habitantes, o município é
considerado o mais populoso da região do triângulo mineiro e o segundo do estado de
Minas Gerais. Também é considerada a quarta maior cidade do interior do país e a maior
fora do estado de São Paulo, apresentando uma taxa de urbanização de 97,56% e um
IDH de aproximadamente 0,830.
8. Entre outras potencialidades, Uberlândia tem ligação aérea, ferroviária e rodoviária
com os principais e maiores centros comerciais e financeiros do país, apresentando
logística multimodal como sua maior vocação comercial. O município é atendido por
cinco rodovias federais de grande importância para o desenvolvimento das regiões sul,
sudeste e centro oeste. Seu PIB gira em tomo de R$ 18,67 bilhões com destaque para a
prestação de serviços.
9. O Aeroporto de Uberlândia - Ten. Ce!' Aviador César Bombonato é o 2° maior do
Estado em número de passageiros e tem capacidade para atender mais de 2,4 milhões de
passageiros anuais. Recentemente, passou por alguns processos de modernização,
incluindo reforço nos pavimentos de pátio e pista e hoje comporta aeronaves do porte do
Boeing 737 e Airbus 320. Linhas regulares oferecem opções de voos diretos para
algumas das principais capitais do país como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte,
Brasília e Goiânia.
10. Além disso, o aeroporto atende uma rica região de desenvolvimento industrial,
agropecuária, comércio e serviços diversos. É uma região onde estão localizadas
inúmeras universidades e que já está consolidada como um importante destino nacional
para o segmento de turismo e negócios. Segundo dados do Ministério do
Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior (MOle), aproximadamente 235
empresas estão sediadas em Uberlândia e em municípios adjacentes como Araguari,
Catalão, Ituiutaba e Uberaba, com índices de importação na casa de US$ 2,5 bilhões.
11. Neste cenário, considera-se coerente a proposta de incluir o aeroporto no projeto de
concessão de uso de área para implantação e complexo logístico, tendo em vista a
vocação comercial do aeroporto e condições ideais de implantação de infraestrutura

.,'"" ,~ ,",,"o,"" ",'o",, , "'00. " '.''', ="""""";;t ~
\

•

•



Infraero - Superintendência de Consultoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios

FI. N°

13

índices de desenvolvimento social e econômico da região como pela busca do
fortalecimento das bases financeiras da Infraero.

53. Naturalmente, não se perde de vista que a própria Infraero poderia - de
forma direta - explorar aludido terminal, auferindo todo o lucro de sua operação. Não
obstante, conforme exposto pela área demandante, a própria Empresa entende que tal
lucratividade não poderá ser alcançada pela exploração direta, justamente em razão da
necessidade de investimentos de grande vulto, o que indica a concessão como melhor opção
para a exploração do complexo, seja do ponto de vista da qualidade do serviço público, seja do
ponto de vista do retomo financeiro do empreendimento.

54. Para a consecução do objeto, o contratado poderá pleitear a obtenção de Ato
Declaratório Executivo em seu nome, de forma que lhe seja possível o tratamento de carga sob
regime aduaneiro, nos moldes da legislação específica da matéria.

55. Ainda sobre o regime jurídico aplicável, bem como sobre a licitude do
objeto, convém destacar que o assunto foi objeto de análise pela Agência Nacional de Aviação
Civil (ANAC), que assim se manifestou:

Em atenção ã consulta do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil,
formalizada por meio do Ofício 362/2017/COAT-SE/GAB/SE-MT, de 7 de abril de
2017, que solicita esclarecimentos sobre editais de licitação publicados pela Empresa
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero - "que têm por objeto a concessão de
uso de área para exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e
movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais em aeroportos a ela atribuídos",
após consulta à área técnica, esclarecemos o que segue:

Constata-se da redação, que as empresas concessionárias do transporte aéreo podem
operar diretamente a carga doméstica em áreas arrendadas demarcadas pela
administração aeroportuária, sendo a vedada a operação da carga sob controle aduaneiro
em tais áreas. Tal vedação possibilita a centralização do controle aduaneiro apenas na
área do Terminal de Carga - TECA. A portaria veda, portanto, a operação de cargas
internacionais por terceiros em áreas arrendadas fora do TECA, não dispondo sobre a
operação por terceiros de cargas internacionais em seu interior. O normativo tampouco
apresenta vedação ã operação por terceiros de cargas domésticas no TECA. limitando-se
a estabelecer regras para a operação de cargas domésticas por empresas aéreas em áreas
arrendadas fora dele. Conclui-se portanto que, do ponto de vista da regulação econômica
realizada, não há vedação normativa à concessão por parte do administrador
aeroportuário de área para exploração comercial e operação da atividade de
armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais.

Form. 1- AN nO28/OJ12014

Em resposta, por meio do Parecer 00087120I7/PROT!PFEANAC!PGF/AGU (0649360),
em anexo, a Procuradoria Federal junto ã ANAC se manifestou da seguinte forma:

"( ...) em resposta ao primeiro questionamento apresentado, ressalvada a
competência da Diretoria Colegiada da Agência para deliberar, na esfera
administrativa, quanto à interpretação da legislação sobre infraestrutura
aeronáutica e aeroportuária, inclusive casos omissos, quando não houver
orientação normativa da Advocacia-Geral da União, conclui-se que a
infraestrutura aeroportuária efetivamente compreende as áreas, edifícios,
instalações, equipamentos, facilidades e serviços relativos a armazenagem e
movimentação de cargas em aeroportos.
Ainda em resposta ao primeiro questionamento apresentado, todavia. cumpre
ressaltar que a exploração da infraestrutura aeroportuária, no todo ou em parte,
somente depende de autorização ou concessão da Diretoria da ANAC, na forma
do inciso XXIV do ar!. 8° da Lei n° 11.182, de 2005, nos casos em que a própria
União elege tal forma de delegação, sendo certo que não há que se falar em
concessão ou autorização da ANAC nos casos em que a exploração da
infraestrutura aeroportuária se dá diretamente, pela União; por empresas
especializadas da Administração Federal Indireta ou suas subsidiárias, como é o
,= ,.""RAERO, 00_ •••• 'o••~ ••00. "E,,,,,,"ri'i.~



I
I

l.J:>U~, ~
",_l1Jl~~ J

Inlraero - Superintendência de Consultoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios 14

Tal consideração se faz importante uma vez que, nos casos em que a exploração
da infraestrutura aeroportuária já se encontra atribuída à INFRAERO, parece
gozar aquele empresa pública de ampla margem de liberdade no tocante à sua
forma de exploração e operação, respeitadas suas próprias vinculações legais e
regulamentares, sendo-lhe vedada, por outro lado, tão somente a concessão da
própria prestação do serviço público, sob o regime jurídico previsto na Lei n°
8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e
permissão da prestação de serviços públicos, posto que tal atribuição restou
legalmente conferida a ANAC.
(...)
Deste modo, no âmbito especifico da regulamentação desta Agência Nacional
de Aviação Civil, parece, de fato, inexistir vedação normativa à concessão de
uso, por parte do administrador aeroportuário, de área para exploração
comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de
cargas internacionais elou nacionais, nos aeroportos a ele já atribuidos.
(...)
Cumpre, outrossim, reafIrmar a competência exclusiva desta Agência Nacional de
Aviação Civil para conceder a exploração da infraestrutura aeroportuária, no todo
ou em parte, referindo-se tal competência, repise-se, à concessão de serviços
públicos regida pela Lei n° 8.987, de 1995, com o regime jurídico sobre ela
incidente.
Assim, em resposta ao segundo questionamento apresentado a esta Procuradoria, •
embora a ausência, na instrução processual, de elementos técnicos e jurídicos
relativos aos referidos procedimentos licitatórios impossibilite a aferição da sua
real natureza jurídica, tem-se que inexiste nos autos qualquer referência ou
indicação de que a concessão de uso área para exploração comercial de
atividades de armazenagem e movimentaçâo de cargasl na forma como
proposta pela INFRAERO, reger-se-ia pela Lei n' 8.987, de 1995, hipótese
que, caso configurada, invadiria competência legalmente atribuída à
ANAC." (grifo nosso)

Dessa forma, em relação ao "eventual conflito de competência entre essa Agência e a
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO - concernente a
recentes editais de licitação publicados pela Empresa Pública que têm por objeto a
"concessão de uso de área para exploração comercial e operação da atividade de
armazenagem e movimentação de cargas internacionais elou nacionais" em aeroportos a
ela atribuídos", entende a ANAC não haver qualquer conflito legal e inexistir vedação
normativa à concessão de uso, por parte do administrador aeroportuário. no caso a
INFRAERO, de área para exploração comercial e operação da atividade de
armazenagem e movimentação de cargas internacionais elou nacionais, nos aeroportos a
ele já atribuídos.'

56. No mesmo sentido, em Parecer apresentado quando da apresentação de •
recurso de apelação no Mandado de Segurança acima citado, os professores Carlos Ari
Sundfeld e Jacintho Arruma Câmara assim se posicionaram sobre o negócio jurídico
pretendido:

A regulação do setor de infraestrutura aeroportuária confere aos agentes desse setor um
panorama amplo de modelos organizacionais que podem vir a ser adotados. A União é a
entidade federativa titular deste serviço, pois recebeu a competência constitucional para
explorá-lo e para legislar sobre a matéria (art. 21, XlI, "c", e art. 22, I). Mas o papel a ser
por ela exercido pode variar amplamente, a depender da opção que venha a adotar em
relação a cada situação concreta.
A legislação em vigor admite a celebração de convênios entre a União e outros entes
federativos (Estados e Municípios) para delegação dessa competência (art. 36, m, do
Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA, Lei 7.56511986). Assim, se bouver interesse
político dos entes, é possível que, em relação a certo aeroporto, a função de prestador do
serviço ou mesmo de poder concedente seja exercida, por delegação da União, por
Estado ou Município.
Também é variável a maneira de executar o serviço de oferecimento de infraestrutura
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administração direta (art. 36, I, do CBA) ou por intermédio de empresa criada para tanto
(art, 36, n, do CBA). Mas não é só, Também é expressamente admitido que venha a
delegar sua exploração a particulares, por meio de concessão ou autorização (art. 36, IV,
doCBA).
A participação privada na exploração da infraestrutura aeroportuária não se resume,
todavia, ao modelo de concessão (ou de autorização), previsto no inciso IV do art. 36 do
CBA. Este é o modelo de delegação plena, por meio do qual a empresa particular assume
diretamente a incumbência de explorar a infraestrutura aeroportuária, firmando relação
jurídica específica diretamente com a União, titular do serviço. A empresa particular
será, nesses termos, a concessionária (ou autorizatária, conforme o caso) do aeroporto.
É ainda possível, de outro modo, que a União assuma diretamente, ou por meio de
empresa integrante de sua administração indireta, a incumbência de administrar o
aeroporto e, mesmo assim, conte com a colaboração de particulares para realizar
investimento em infraestrutura e desenvolver diversas atividades inerentes ao serviço
público. Nessa outra forma de participação, contudo, não há delegação plena da
exploração do aeroporto ao particular. Ele assumirá, por meio de vínculo contratual
estabelecido com a Infraero, e não diretamente com a titular do serviço público (União),
a execução de alguma atividade integrante do sistema aeroportuário. A responsável pela
administração do aeroporto, nesse outro modelo, continuará sendo a entidade federal,
que contratará com empresa privada o desempenho de atividade específica, sem perder a
condição de responsável pelo aeroporto.

A Infraero, porém, quando assume a administração de um aeroporto, também recebe a
gestão dessa infraestrutura. Sem abrir mão de sua responsabilidade geral sobre o
aeroporto que lhe é atribuído, pode contratar particulares para executar atividades
integrantes do sistema aeroportuário. Há autorização legal e regulamentar para esse
modelo de atuação empresarial; além disso, tal prática é consagrada não só no setor,
como nos serviços públicos de maneira geral. Em síntese: a legislação não obriga a
Infraero ou qualquer outra concessionária de serviço público a só envolver terceiros na
realização de parte do serviço se isso ocorrer por meio de subconcessão. Há autonomia
gerencial para organizar e gerir as atividades inerentes ao serviço concedido sem,
necessariamente, se operar a transferência parcial da concessão ao colaborador. É o que
passo a demonstrar.
É ampla e tradicionalmente adotado, no direito brasileiro, o modelo de parceria entre o
setor público e o privado segundo o qual uma empresa estatal, responsável por
determinado serviço público, contrata particulares por intermédio de espécies contratuais
diversas, para a realização de investimentos privados em infraestrutura vinculada a
serviços públicos e mesmo para sua operação parcial. A figura da subconcessão no
regime da Lei de Concessões (n ' 8.987, de 1995) é raríssima, uma exceção absoluta. O
normal é a utilização de outros modelos jurídicos, adaptados às situações.
É o que tradicionalmente se verifica, por exemplo, no setor de portos. Há décadas o
segmento se organiza em estrutura na qual a administração do porto é delegada a
empresas estatais (as companhias Docas, que atuam como delegatárias, sem contrato de
concessão) e parte significativa das operações e da infraestrutura portuária do porto
público (o porto organizado) ocorre em terminais portuários transferidos a particulares
no regime do contrato de arrendamento, que não é e jamais foi subconcessão de serviço
público.
Outro serviço tradicional que bem ilustra a adoção desse modelo de parceria é o postal.
Como se sabe, essa atividade pública é atribuída por lei a empresa pública federal, a
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT. Desde o final dos anos de 1980 a
ECT utiliza amplamente contratos de franquia, com particulares, para expansão da rede
de atendimento aos seus usuários. Os franqueados dos correios assumem a obrigação de
investir em infraestrutura de atendimento aos usuários do serviço postal (agências do
correio franqueadas), recebem diretamente a tarifa dos usuários dos serviços e repassam
parcela dessa receita à ECT, que continua sendo a responsável pelo serviço público em
seu conjunto. Mais uma vez se percebe a adoção de um modelo contratual diferente da
subconcessão de serviço público para viabilizar a parceria da iniciativa privada com
empresas estatais responsáveis. Esse contrato jamais foi uma subconcessão no regime da
Lei de Concessões.
Ainda, vale lembrar dos contratos de locação de ativos largamente empregados por
companhias estaduais de saneamento, para obter de particulares a construção e a pré-
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nacional de financiamento do setor, que conta com apoio federal (por intermédio da
Caixa Econômica Federal) e recebe ampla adesão de empresas estaduais prestadoras de
serviços públicos de saneamento. Sem abrir mão da outorga do serviço público, essas
empresas estaduais celebram contratos de locação de ativos por me-ia dos quais
transferem a particulares terrenos de sua propriedade, com a obrigação de que neles
construam infraestrutura de saneamento (estaçôes de tratamento de água e esgotamento
sanitário), para depois locá-la para utilização na prestação dos serviços e incorporá-la a
seu patrimônio apenas ao fim da locação, Trata-se de contrato de locação, que não se
confunde - e jamais se confundiu - com a subconcessão de gue trata a Lei de
Concessões.
Esses exemplos, de setores de serviço público tão variados como POJtos, correios e
saneamento básico, poderiam ser multiplicados em muitos outros. Mas eles já são
suficientes para mostrar a necessidade econômica e a viabilidade juridica, de resto
amplamente reconhecida, de serem utilizadas soluções contratuais diversificadas para o
envolvimento de particulares como responsáveis pela implantação, modernização,
investimento e operação de infraestrutura do serviço atribuído a empresas estatais de
serviço público.

Form, 1- AN n' 28/OJ/2014

Além disso, pelo regime de subconcessão de serviço público, como será demonstrado a
seguir, haveria o inconveniente de se passar ao subconcessionário todos os direitos e
obrigações relativos à parte do serviço transferida, o que não foi buscado no caso da
consulta, O modelo contratual adotado possui claro amparo legal e não se confunde,
como erroneamente considerou a sentença recorrida, com uma subconcessão de serviço
público,
A Infraero é empresa integrante da administração indireta federal que recebeu a
alribuição legal de administrar aeroportos em nome da União. Assume, nesse sentido, o
papel de prestadora de serviço público federal de exploração de infraestrutura
aeroportuária. Em relação a cada aeroporto que lhe é outorgado, exerce a função de
organizá-lo e administrá-lo (art, 36, ~ 2', do CBA), Nessa atribuição está inserida a
incumbência de construir e manter a totalidade da infraestruturae de prestar serviços.
Integra o escopo da exploração dos aeroportos, como objeto do serviço público, não só a
manutenção de pistas de pouso, de pistas de táxi, de pátio de estacionamento de
aeronave, de tenninal de carga aérea e de terminal de passageiros, O serviço público
aeroportuário também inclui a disponibilização de "facilidades", de que são exemplos
(expressos no CBA, art, 26, parágrafo único) os locais destinados a serviços públicos ou
a apoio comercial e também os estacionamentos de veículos (não citados diretamente na
norma, mas incluídos na fórmula genérica "outras facilidades", constante do mesmo art.
26, parágrafo único),
O aeroporto - isto é, um aeródromo público, um serviço público aeroportuário -
constitui uma universalidade (CBA, arts, 36, ~ 5' e 38). Mesmo as suas partes sendo
integrantes do serviço público, essas partes podem, em função de contratos específicos
celebrados pela entidade responsável pelo todo (a delegatária ou concessionária do
aeroporto), ser implantadas, financiadas e exploradas por terceiros.
O contrato de concessão de uso de bem público é forma jurídica tradicional e apropriada
para essas contratações envolvendo as variadas partes do serviço público aeroportuário.
A razão é a lei: o art, 38 do CBA diz que "aeroportos constituem universalidades,
equiparadas a bens públicos federais,.,", Como se sabe, os bens públicos podem ser
atribuídos à utilização ou à exploração por particulares por meio de atos e contratos
típicos da gestão de bens públicos (autorização, permissão, concessão e arrendamento de
uso de bem público),
Aliás, justamente por isso é que o art, 6'-A da lei 5.862, de 1972, a Lei de Infraero, prevê
"as permissões e concessões de uso de áreas, instalações e equipamentos aeroportuários"
como forma jurídica de contratação com particulares, e não faz qualquer menção à
subconcessão de serviço público. É por isso que a lnfraero possui, em seu Regulamento
Interno de Licitaçôes e Contratos (aprovado pela diretoria por meio do ato normativo
122, de 2017), todo um longo capítulo V, tratando justamente das Concessões de Uso de
Áreas, Instalaçôes e Equipamentos Aeroportuários (arts, 46 e seguintes), sem qualquer
menção à subconcessão de serviço público (o que existe, aliás, é a subconcessão de área
- art, 52),
E a agência reguladora, a ANAC, possui resolução (n' 302, de 2014) disciplinando a
alocação de áreas aeroportuárias entre as variadas finalidades (administrativas,
operacionais e comerciais - art. 2°, ~ 1°), deixando claro que elas sempre serão obje~\de
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"contrato de utilização" (art. 14), jamais de "subconcessão de serviço público". E isso
vale também, claro, para as áreas de movimentação de cargas (art. 2', U).

É relevante insistir que a regulação setorial admite expressamente a cessão de liSO de
áreas integrantes de aeroporto a particulares. O modelo contratual escolhido pela
Infraero não constitui situação exótica de parceria entre entidade estatal e entidade
privada.
O CBA, ao tratar da utilização de áreas aeroportuárias, inclui expressamente a área
destinada "ao terminal de carga aérea" (art. 39, V). Nesta mesma seção, o Código trata
de questões relativas à transferência do direito de uso dessas áreas a terceiros, isto é, a
empresas que não são incumbidas da administração do aeroporto. Há, por exemplo,
previsão expressa de dispensa de licitação (de "concorrência pública", na linguagem
antiga, da legislação anterior à Constituição de 1988 e à Lei Geral de Licitações - Lei
8.666/93) para a cessão de áreas para as instalações de empresas de serviços aéreos
públicos (art. 40). Em outro dispositivo, esse de caráter ainda mais geral, o Código
exclui a aplicação da legislação sobre locações urbanas das relações jurídicas fIrmadas
para disciplinar a utilização de áreas aeroportuárias (art. 42).14 A regra deixa evidente
que as áreas aeroportuárias, inclusive a destinada a terminal de carga aérea (art. 39, V),
podem ser objeto de utilização por terceiro mediante pactuação com o administrador do
aeroporto; excluiu-se apenas a adoção de um específIco modelo contratual (o de locação
urbana). A Lei de criação da Infraero (Lei 5.862/1972) também prevê expressamente,
como visto, que a empresa empregue a concessão de uso (art. 6°_A).
A regulamentação admite a transferência de áreas aeroportuárias pela Infraero, inclusive
daquelas destinadas a atividades operacionais, vale dizer, as que são utilizadas na
prestação de serviços mais próximos dos serviços aeronáuticos (como são os
desenvolvidos em terminal de cargas). O assunto vem disciplinado na Portaria 288/2013,
da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República - SEAC, que tem como
escopo a alocação de áreas nos aeroportos administrados pela Infraero.
Referida regulamentação se aplica, como dito, não só às áreas comerciais do aeroporto,
mas também às operacionais, assim entendidas aquelas "destinadas à realização de
atividades vinculadas, direta e/ou indiretamente, ao atendimento dos serviços aéreos
públicos de transporte aéreo regular e não regular, dos serviços aéreos especializados,
dos serviços auxiliares de transporte aéreo, dos serviços de manutenção e de
hangaragem, de aeronaves próprias e de terceiros, bem como de abastecimento de
aeronaves" (art. 2°). Uma das diretrizes ftxadas pelo Poder Executivo nessa matéria
impõe à Infraero o dever de adotar, em sua política comercial, o instrumento da
concessão de uso para "buscar o melhor aproveitamento de áreas aeroportuárias não
utilizadas, subutilizadas ou embargadas, de modo a evitar a situação de saturação de
áreas operacionais" (art. 3', VI).
A Infraero não está obrigada a manter ou construir toda a infraestrutura aeroportuária
diretamente, tampouco é obrigada a disponibilizar, por meios próprios, todas as
facilidades necessárias ao bom funcionamento de um aeroporto. A construção,
ampliação ou reforma de uma pista de pouso pode ser perfeitamente contratada com uma
empresa especializada; assim como quaisquer dessas atividades acima arroladas poderão
ser oferecidas por empresas que atuem em nome da Infraero. E a concessão de uso é
instrumento adequado para isso.
Aliás, falando em termos mais gerais, a regra, disposta expressamente na Lei Geral de
Concessões, é que as concessionárias (sejam elas empresas privadas ou empresas
estatais) e delegatárias de serviços públicos possam contratar terceiros para desempenhar
atividades inerentes aos serviços a elas atribuídos (art. 25). Assim ocorre em todos os
setores e não seria diferente com o setor aeroportuário. Segundo as necessidades e
interesses da concessionária ou delegatária as atividades inerentes à execução do serviço
concedido ou delegado serão diretamente ofertadas por ela ou por terceiro, que atuaráem
seu nome. O que se deve observar, nesses casos, é a completa preservação da
responsabilidade da concessionária ou delegatária do serviço público perante o poder
concedente e seus usuários. Mesmo que contrate a execução material da atividade com
terceiro, para efeitos de cumprimento das obrigações do contrato de concessão ou da
delegação de serviço público, a responsabilidade permanece com a concessionária ou
delegatária.pv
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A [nfraero, quando assume um aeroporto, terã a responsabilidade de disponibilizar
serviços e infraestrutura aos usuários. Como irá fazê-lo, porém, é decisão empresarial
que cabe a ela tomar.
O instrumento da concessão de uso em áreas de aeroportos administrados pela Infraero
não é novo. A sentença recorrida não nega este fato. Todavia, de maneira criativa e
equivocada, presume que esse modelo de contratação s6 seria apropriado quando a
cessão de áreas fosse destinada a atividades secundárias, que não fossem inerentes ao
serviço público em si. Haveria possibilidade de cessão de uso a terceiros, por exemplo,
para a instalação de estabelecimentos comerciais nas ãreas de circulação de passageiros
(livrarias, lojas, restaurantes, etc.). A cessão de ãrea em aeroporto para que outra
empresa explore economicamente uma atividade essencial, como um terminal de cargas
ou outros serviços inerentes, extrapolaria o escopo desse tipo de contrato. Supostamente,
nessa outra hipótese, deveria ser celebrada relação jurídica em que a empresa privada
parceira assumisse diretamente a prestação do serviço, como subconcessionâria de
serviço público.
A sentença inventou distinção inexistente e, dessa forma, cometeu en'o jurídico grave.
Não há, nos aeroportos, para fins de outorga a particulares, essa distinção arbitráriaentre
atividades supostamente secundárias (que por isso poderiam ser objeto de concessões de
uso) e atividades essenciais (que seriam indispensáveis e, assim, demandariam
subconcessões). Armazéns de mercadorias, hangares de aviões, estacionamentos de
veículos e restaurantes para o público são todos partes da universalidade constituída pelo
bem público aeroporto. Quaisquer dessas partes podem ser objeto de concessões de uso •
de bem, justamente porque se trata de aeroporto, um bem público.

Form. I-AN n' 28/DJ/2014

3) A contratação em exame não transfere à empresa privada contratada todos os direitos
e obrigações inerentes ao terminal de cargas, como ocorreria se houvesse uma
subconcessão do serviço (art. 26, ~ 2' da Lei 8.987/95). A [nfraero mantém direitos
econômicos sobre a receita obtida com a exploração do terminal pela concessionária de
uso e, além disso, reserva para si prerrogativas relacionadas à gestão da área.
Como se vê, não é correto afirmar que a contratação de empresa privada, pela Infraero,
para assumir o terminal de cargas do Aeroporto de Vitória tenha sido uma subconcessão
de serviço disfarçada. O modelo contratual à disposição da [nfraero é outro. Por meio da
concessão de uso da ãrea, a [nfraero, por decisão pr6pria, de carãter gerencial, optou por
estabelecer uma parceria com empresa privada, sem abrir mão integralmente das
atribuições relativas ao terminal (direitos e responsabilidades). A cessão de uso do
terminal enquadra-se na faculdade prevista na Lei da lnfraero - e que também é posta à
disposição das prestadoras de serviço público pela Lei de Concessões - arl. 25, ~ I' - de
contratar com terceiros o exercício de atividades inerentes ao serviço concedido. Não se
confunde, portanto, com hipótese de subconcessão do serviço (art. 26, ~ I', da Lei de
Concessões).
A regulamentação do setor assume evidente opção por dois caminhos quanto à
participação privada na infraestrutura aeroportuária. Existe o caminho da outorga direta
da infraestrutura, mecanismo por meio do qual a União concede a gestão do aeroporto
diretamente a empresa privada. E também há um instrumento indireto de colaboração,
que pode ser implementado por meio de concessão de uso de área. a ser empregado pela
Infraero nos aeroportos que permaneçam por ela administrados.
Assim, enquanto não houver a decisão política (a ser tomada pelo Executivo) de
transferir integralmente a administração de aeroporto à iniciativa privada, medida que
depende, entre outros requisitos, da elaboração de um plano geral de outorgas, é possível
contar com a participação da iniciativa privada na infraestrutura aeroportuária por meio
de concessão de uso de área em aeroportos administrados pela Infraero. A empresa
estatal recebeu autorização legal expressa para celebrar esse tipo de contrato (art. 6°_A
da Lei da Infraero), além de diretriz do Executivo nesse mesmo sentido (art. 3', V[ da
Portaria 288/2013 da SEAC).
Como se vê, no caso em exame, a escolha do modelo contratual obedeceu a normas
legais e regulamentares que disciplinam sua atuação como gestora do aeroporto. A
Infraero, no exercício de sua autonomia gerencial, optou por oferecer melhorias e
expansão do terminal de cargas do Aeroporto de Vit6ria celebrando parceria com a
iniciativa privada e, para tanto, lançou mão do instrumento contratual que dispunha: a
concessão de uso de ãrr
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A contratação em análise, portanto, não se enquadra em hipótese de concessão ou
subconcessão de serviço público, como foi equivocadamente considerado na sentença
recorrida.

o modelo contratual adotado pela Infraero para formalizar a parceria com empresa
privada na exploração de terminal de cargas no Aeroporto de Vitória é compatível com a
legislação geral de concessões de serviço público e com a legislação setorial. Não se
trata, como equivocadamente classificou a sentença recorrida, de subconcessão de
serviço público.
A concessão de uso de área é espécie contratual pública, prevista expressamente em lei
para que a Infraero promova a gestão dos aeroportos que lhe são delegados com a
colaboração da iniciativa privada (art. 6'-A da Lei da Infraero). Além disso, é a fórmula
contratual prevista em diretriz adotada pelo Executivo em relação à política comercial da
empresa em relação às áreas aeroportuárias operacionais, passíveis de exploração
econõmica em regime de parceria com a iniciativa privada (art. 3' da Portaria 288/2013
da SEAC).
Esse modelo contratual configura contratação de terceiro para exercer atividade
integrante da universalidade objeto de delegação à Infraero. Aeroporto é bem público
por definição legal. Por isso, suas partes são, em qualquer caso, objeto de concessão de
uso de bem público. Esta não se confunde com subconcessão de serviço público do art.
26 da Lei Geral de Concessões, que é inaplicável ao caso, pois importaria a sub-rogação
total dos direitos e obrigações da Infraero pela subconcessionária, o que não ocorreu no
caso em tela. Deveras, a Infraero, com a contratação em exame, preserva direitos
econômicos sobre a exploração comercial do tenninal de cargas, além de reter
atribuições regulatórias sobre a gestão da área. Além disso, não houve qualquer
defmição por parte do Executivo e da ANAC (seja na elaboração de plano de outorgas,
seja na condução do certame licitatório) no sentido de legitimar uma delegação direta de
infraestrutura aeroportuária a empresa privada o que, no caso, de fato, não se pretende
fazer.
Está equivocada, portanto, a premissa adotada na sentença recorrida, segundo a qual a
contratação impugnada configuraria uma subconcessão de serviço público. A
contratação em exame constitui concessão de uso de área, que preserva direitos e
obrigações para Infraero em relação ao terminal concedido. Configura contratação
prevista no art. 6'-A da Lei da Infraero, como modelo adequado para a referida empresa
contar com participação privada na gestão dos aeroportos que administra.

57. Verifica-se, assim, a justificativa técnica para a contratação pretendida, de
responsabilidade das áreas interessadas, conforme normativos internos e nos termos
examinados ao longo desta análise, tendo sido demonstrado pela área que a concessão sob
exame é o instrumento que melhor atende aos interesses da Infraero, seja do ponto de vista
econômico - com a potencialização da receita - seja do ponto de vista de suas atribuições
institucionais - com o aprimoramento dos serviços oferecidos no Aeroporto de Uberlândia
(SBUL).

11.4 - Da publicidade do valor estimado do objeto da Licitação

58. A Lei nO 13.303/2016, em seu art. 34, trouxe a regra do sigilo ao valor
estimado do objeto da Licitação. Tal precaução se dá para evitar que o particular se aproveite
de eventual má avaliação pela Administração acerca do preço do objeto pretendido (teoria da
assimetria da informação).

59. Caso a administração almeje divulgar o valor estimado da contratação,
deverá fazê-lo na fase de preparação e mediante o oferecimento de justificativa. Conforme já
aludido acima, para o afastamento de regra legal, faz-se necessária a demonstração de
justificativa técnica. A área solicitante, em seu documento, motiva a sua escolha nos seguintes

termo~ ~\\
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18. Diferentemente de uma contratação de despesa, a contratação que visa a entrada de
receitas para a Infraero é precedida de uma série de reuniões com interessados em
explorar comercialmente uma atividade no sítio aeroportuário (prospecção).
19. Se desejamos manter nosso negócio em crescimento (concessão de uso de área),
conquistando novos clientes e aumentando nossa receita comercial, prospectar clientes
constantemente é algo obrigatório, apresentando as várias oportunidades de negócios que
existem nas áreas comerciais dos sítios aeroportuários.
20. A prospecção é a primeira etapa para conquistar os potencia:s interessados em
participar do nosso processo licitat6rio, é o momento em que conversamos com um novo
possível concessionário sobre o que temos a oferecer para o desenvolvimento do negócio
para o qual está definida uma determinada área.
21. Nesta etapa são discutidas, entre outras, algumas características do nosso processo de
contratação, informações do edital e seus anexos, a dimensão da área disponível para o
negócio, prazos do contrato (vigência, prazo de licenças, realização de melhorias
necessárias, de projetos e obras, etc.), e invariavelmente, se trata de valores que a
Administração entende ser o justo para a concessão de uso de área.
C-.)
26. No nosso entendimento, a aplicação do artigo acima contrapõe ao praticado hoje pela
área comercial da Infraera, na medida em que na fase de planejamento da licitação as
reuniões de prospecção são realizadas com investidores e um dos pontos abordados é o
valor que a Infr.ero pretende lançar na licitação.
27. Veja que é impossível numa reunião deste tipo não falar sobre valores, pois é nesta
etapa que se confirma ou não a participação de interessados na licitação. Se não houver
esta discussão de valor nesta etapa a conclusão a que chegamos é que vai haver uma
série de procedimentos licitat6rios nos quais não aparecerão interessados, ou se aparecer,
ofertarão valores abaixo daqueles que entendemos ser o valor justo.
28. Além disso, com a chegada do preço básico inicial, é necessária esta discussão para
estabelecer parâmetros de valor para esta cobrança, que por ser um pagamento
"antecipado", logo após a assinatura do contrato, tem contribuído para o fluxo de caixa
da Empresa.
29. Por conta disso, entendemos que a divulgação dos valores de preço fixo mensal,
variáveis, garantia mínima mensal e preço básico inicial devem ser divulgados, pois no
contrário estaríamos infringindo a Lei das Estatais na etapa de prospecção.
30. E ainda em atendimento ao princípio da isonomia, pois aqueles intenssados que não
foram alcançados na prospecção sairiam prejudicados.
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60. Verifica-se, assim, a existência de fundamento robusto para afastar a
aplicação da regra em relação ao sigilo do preço. Isto porque, nos termos da manifestação
acima, é procedimento prévio, natural deste tipo de licitação, o diálogo com os agentes
econômicos privados sobre os moldes da contratação pretendida (prospecção). Nesta fase,
aspectos relativos ao preço são discutidos, de forma que antes mesmo da proposição da
licitação alguns agentes econômicos já têm alguma noção acerca do preço pretendido pela
Infraero. Assim, o sigilo do preço previsto na Lei traria duas consequências à licitude do
certame: I - Ainda que sigiloso, parte do mercado já teria uma noção dos valores envolvidos
na contratação; e II - Prejuízo aos interessados que porventura não tenham sido consultados
pela Infraero na prospecção.

61. Registra-se ainda, conforme já abordado anteriormente, que o regramento
relativo a Licitações e Contratos tem como foco os contratos de despesa. O presente caso,
entretanto, cuida de contrato de receita, em que o intuito da Administração é justamente que o
valor da contratação seja o maior possível. Vale dizer, a presunção da assimetria da
informação estampada na Lei n° 13.303, de 2016, tem como pressuposto a realização de um
contrato de despesa, hipótese distinta da que é aqui tratada.

62. Destaca-se, que conforme item 9 do Edital, o procedimento licitatório
contará com fase de lances, após a divulgação das propostas, o que mitiga a possibilidade de
que a assimetria da informação seja utilizada em desfavor da Infraero, na medida em que o
próprio mercado - por meio de disputa - irá corrigir eventual distorção no preço estimado.

P;V~t
,

'.



I
- Infraero - Superintendência de Consultoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios

11.5 - Do prazo contratual e do preço estimado

63. Conforme parágrafo 17 da manifestação da área interessada (fls. 03), o valor
global estimado da contratação é no montante de R$ 9.150.000,00 (nove milhões, cento e
cinquenta mil reais), sendo o preço mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), parcela variável
com base no faturamento bruto e o modal de transporte da mercadoria, se marítima, terrestre
ou aérea, além de pagamento de Adicional de Preço Fixo no valor de 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais), a ser feito até o décimo dia após a assinatura do contrato.

64. De seu turno, o prazo contratual pretendido é de 300 meses.

65. Tais registros encontram-se espelhados no Edital, em suas cláusulas 8 (em
relação ao preço) e 15 (em relação ao prazo).

66. Convém registrar que, para as concessões com investimento, é obrigatória a
elaboração de estudo técnico, a fim de que sej a "estabelecido o prazo necessário para
amortização do capital empregado pelo concessionário em benfeitorias permanentes" (art. 49,
S 3°, do Rll..CD. Neste contexto, e à luz do já aludido anteriormente, faz-se necessário que a
Infraero proceda a tais definições a partir de bases sólidas. Salienta-se que é a área comercial
institucionalmente competente para a realização de tal diligência, conforme previsão no art.
30, III, do Estatuto Social da Infraero, aprovado em 22 de junho de 20163, combinado com o
art. 7°_A, III, do Regimento Interno da Diretoria Executiva, aprovado pelo Conselho de
Administração, em 29 de agosto de 2016 e instituído pelo Ato Normativo n° 102/PR/DJ/2016,
de I° de setembro de 20164

67. Nesse sentido, de acordo com o disposto no Memorando n°
3278/DNSU20l8 (fls. 05):

31. A estimativa de preço mensal a ser cobrado pela concessão de uso da área foi
elaborada mediante análise do estudo de viabilidade econômico financeiro.
32. A metodologia citada, aliada à fase de prospecção do mercado, proporcionaram o
desenvolvimento de estudo técnico para dimensionar os valores da concessão. Com os
dados de receita e despesa oriundas dos sistemas contábeis da Infraero e da pesquisa de
mercado foi elaborado o fluxo de caixa descontado, e, após foi possível calcular os
seguintes indicadores financeiros:
a) VPL - Valor presente Líquido .
b) TIR- Taxa Interna de Retomo .
c) PBE - Payback Econômico ...
33. A partir do cálculo destes indicadores e sirnulaçôes de modelos definiram-se os

____________ v_a_lorese o prazo para a concess~

3 Art. 30. São atribuições dos Diretores, na forma da lei e das normas da Infraero, coordenar e supervisionar as
atividades próprias de suas áreas de competência.
~ 1° As áreas de competência dos Diretores ficam distribuídas na forma abaixo, sem prejuízo das atribuições que lhes
sejam conferidas pelo Regimento Interno da Diretoria Executiva:
(...)
UI - do Diretor Comercial e de Logística de Cargas: gestão dos negócios comerciais, dos processos de logística de
cargas e das ações de marketing comercial, e desenvolvimento de novos produtos;"
4 "Art. 7'-A São atribuições específicas dos Diretores:
(...)
III - Do Diretor Comercial e de Logística de Cargas:
a) planejar e supervisionar a carteira de negócios em varejo aeroportuário, em áreas externas, em serviços aéreos e em
telecomunicações, no âmbito da Infraero;
(.)
t) planejar e supervisionar a realização de estudos mercadológicos, com vistas ao desenvolvimento dos negócios da
Infraero. t;,~\\
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35. É bom ressaltar que essas projeções são baseadas num modelo de gestão criado a
partir de conjecturas, médias e dados de mercado, o que não significa que esses
resultados não possam (ou devam) ser melhorados na prática.

68. Denota-se que a área solicitante realizou cãlculo matemático, considerando
premissas econômicas e financeiras envolvidas na contratação, a fim de proceder à
precificação. Partindo do pressuposto de que, como informado, o planejamento, a organização,
o desenvolvimento e o controle da exploração das concessões de uso de área é competência
exclusiva da área comercial, e que o referido órgão, com toda a sua expertise, apontou método
matemático utilizado para a estimativa de preço, temos por atendido o requisito da motivação
do preço.

69. Sem embargo, reitera-se a manifestação acima, no sentido de que os estudos
mercadológicos e econômicos, no presente caso, ganham maior relevo, por se tratar de
concessão de uso de área COM investimentos, razão pela qual entendemos pela necessidade
de maior exposição sobre a matéria, a fim de possibilitar a análise e decisão dos órgãos
colegiados quanto ao prosseguimento do processo.

70. No que tange ao percentual variável, trata-se de valor em razão do
faturamento futuro do contratado. Tal cláusula é comum nos contratos de concessão de uso de
área firmados pela lnfraero, e tem por objetivo a repartição com a Administração da
rentabilidade do negócio, bem como mitigar os riscos do concessionário em relação ao baixo
faturamento, na medida em que implica a redução do preço fixo mensal.

71. Tocando, especificamente, no prazo do contrato, encontra guarida nos
normativos aplicáveis à lnfraero, em especial o art. 49, 92°, I, "b", do atual RILCI, o qual
retranscrevemos:

22

•
Art. 49 O prazo contratual de concessão de uso de áreas, instalações e equipamentos
deve ser definido no instrumento convocatório e correspondente contrato, limitado a:
C .. )
Il- até 240 (duzentos e quarenta) meses, nas concessões com investimentos.
(...)
9 2° O instrumento convocat6rio e correspondente contrato podem determinar prazo
superior ao previsto no caput deste artigo desde que:
I- o prazo de vigência contratual não ultrapasse:
(...)
b) 300 (trezentos) meses, para as concessões com investimentos.
II - sejam devidamente justificados e autorizados pelo Conselho de Administração ou, •
por delegação, pela Diretoria Executiva da Infraero, segundo a natureza e as
características específicas da atividade a ser desenvolvida e, nas concessões com
investimento, observado parecer técnica do setor competente. em consonância com o
previsto no ~3° deste artigo.
~ 3° Deve ser estabelecido o prazo necessário para amortização do capital empregado
pelo concessionário em benfeitorias permanentes com base em estudo técnico.
~ 4° O estudo técnico referido no 9 3° deve ser sigiloso. sem prejuízo da divulgação no
instrumento convocatório das informações necessárias para a elaboração da proposta.
~ 5° O estudo técnico referido no ~ 3° deve ficar disponível permanentemente aos órgãos
de controle externo e interno.

72. Verifica-se que, em regra, as concessões de uso com investimentos tem
prazo máximo de 240 meses. Não obstante, o normativo permite o alargamento de tal prazo,
para um máximo de 300 meses, hipótese pretendida pela área interessada.

73. Para a concessão de uso de área com prazo superior a 240 meses se faz
necessária a justificativa específica, questão que será objeto de deliberação pelos órgãos
diretivos da empresa, nos termos do normativo acima transcri~
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74. Entendemos que a avaliação quanto à conveniência e oportunidade de
estipulação de tal prazo constitui matéria própria de gestão da DN, sem apresentar aspectos
jurídicos de relevo. Compete ao órgão jurídico, nesta análise, apontar para o requisito
normativo. Assim, como condição para prosseguimento, solicitamos que quando da submissão
da matéria à Diretoria Executiva, para posterior deliberação do Conselho de Administração,
seja registrado, expressamente, a justificativa para a estipulação de prazo de concessão de 300
meses, nos termos do artigo 49, 92°, I, "b", em consonância ao já exposto sobre o assunto
nesta manifestação.

11.6 - Demais aspectos legais da licitação

75. As áreas solicitantes cuidaram de elaborar Termo de Referência, documento
integrante do Edital, que pormenoriza o objeto contratual e a sua execução, discorrendo sobre
as obrigações e responsabilidades, inclusive relativas a receitas e despesas, conforme fls. 94 a
264 .

76. A elaboração de tal documento é responsabilidade da área interessada, não
constituindo ele objeto de análise jurídica, na medida em que é documento eminentemente
técnico, somente havendo pronunciamento desta DSCN sobre algum aspecto jurídico quando
expressamente provocada pela área interessada. Compete, neste ponto, ao órgão jurídico, tão
somente a verificação da presença da aludida peça. Alerte-se que o mesmo não se encontra
assinado, de modo que sugerimos a correção antes do prosseguimento do processo.

77. Em relação aos procedimentos para autorização de instalação de uma
licitação para a concessão de uso de áreas com investimentos, prevista na N.!. 13.06, temos
como atendida, na medida em que, em que pese o Memorando n° 3278/DCSU2018 encontrar-
se assinada somente pela autoridade ali indicada, o prosseguimento do processo pressupõe a
prolação de Voto pelo Diretor da área na Diretoria Executiva, o que sana eventual vÍCio quanto
à autorização para realização da licitação.

78. Tendo em vista o conteúdo técnico pormenorizado em tal documento,
entendemos que apresenta elementos suficientes para balizar as propostas das licitantes, no
caso concreto. No âmbito desta empresa pública, o art. 26, inciso IX, do seu Regulamento
Interno de Licitações e Contratos define o conceito de tal peça como sendo o documento "que
contenha conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado,
para caracterizar o objeto da contratação".

79. Tal documento é aquele que espelha o planejamento da contratação, em sua
fase interna, de forma que o seu conteúdo se encontra inserido na órbita de competência da
área técnica requisitante, conforme disposto no subitem 5.1 da NI 6.01/F (LCT)5. Assim,
concluímos que a área juntou os documentos e elementos que a norma exige para a correta
instrução da fase interna da licitação.

80. Feitos tais apontamento, acerca das especificidades da contratação
pretendida, cabe verificar a adequação do Edital e da Minuta de Contrato postos sob análise à
luz da legislação de regência da matéria.

11.6.1 - Da verificação de atendimento dos demais requisitos le~

5 Cabe à área interessada elaborar a minuta do termo de referência e encaminhá-la à área de contratos.
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81. Já se assinalou neste parecer a aplicabilidade do regime de licitações e
contratos previsto na Lei n° 13.303, de 2016, para a presente contratação. Passemos, portanto,
a analisar a adequação do proposto ao contido em tal norma.

82. Em seu artigo 31 verificamos diretrizes gerais para planejamento da
contratação. Além de princípios norteadores, o dispositivo destaca a necessidade de se
assegurar a proposta mais vantajosa, considerando o ciclo de vida do objeto de forma a evitar
prejuízos ao erário.

83. Conforme já pontuado acima, a área solicitante demonstrou a vantajosidade
do modelo de contratação pretendido. De seu turno, também se verifica a realização de estudo
- também através da prospecção - que indicou, por meio de critérios técnicos, os valores
pretendidos pela Infraero.

84. Em relação à descrição sucinta e claro do objeto (art. 33), o requisito
encontra-se atendido, conforme conteúdo do item 1.1 do Edital.

85. Os artigos 34 e 35 tratam do sigilo do valor estimado do contrato, tema já
enfrentado neste parecer.

86. Quanto ao item 11.1 "h", está sendo exigida a apresentação de atestado de •
visita. Em linhas gerais, a visita técnica (objeto de comprovação por meio do atestado de
visita) é a diligência prévia, antes da formatação de proposta pelo licitante, que visa a
assegurar que o interessado tem a correta compreensão das peculiaridades do objeto
pretendido pela Administração. Se presta, portanto, a dar maior segurança à Administração,
evitando-se que, durante a execução contratual o contratado encontre dificuldades para
cumprimento de sua obrigação, em razão do desconhecimento de determinada obra ou serviço
para o qual foi contratado.

8?, Por outro lado, esta diligência pode apresentar custos ao licitante, visto que
será necessário, não raras vezes, deslocamento de profissional específico para tomar
conhecimento das especificidades do objeto in loco.

88. Por tais razões, surgiu no meio jurídico a compreensão de que o atestado de
visita pode ser substituído por declaração, pelo licitante, de que conhece todas as
características peculiares do objeto contratado.

89. Neste contexto, é remansosa a jurisprudência do Tribunal de Contas da
União no sentido de afirmar que a exigência de atestado de visita é medida excepcional, e,
como tal, deve ser objeto de reflexão e adequada justificativa pela Administração:

A exigência de realização de visitas técnicas aos locais de execução dos serviços como
condição de participação de licitantes já foi considerada abusiva por esta Corte de
Contas, em algumas ocasiões.

Segundo essa linha de entendimento, bastaria a declaração de pleno conhecimento das
condições de prestação dos serviços como prevenção contra possíveis alegações de
impossibilidade de execução do contrato ou demandas por revisão conu"atualem razão
de circunstâncias passíveis de serem avaliadas nessas visitas.

Em outras ocasiões, em razão das peculiaridades do objeto, o Tribunal admitiu a visita
técnica como critério de habilitação, nos casos em que tal exigência não venha
acompanhada de condicionantes que resultem em ônus desnecessário às licitantes e
restrição injustificada à competitividade do certame. Nessa linha os acórdãos 2028/2006-
TCU-I' Câmara e 874/2007- TCU-Plenário.

(TCU. Acórdão 2913/2014 - Plenário)

Form. 1-AN n° 28/DJI20l4
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cumprimento das obrigações objeto da licitação, porém não fixa a necessidade de que o
licitante visite pessoalmente as instalações para avaliação das condições de execução dos
serviços.

A jurisprudência desta Corte de Contas é firme no sentido de considerar que a exigência
de visita técnica como requisito de habilitação, quando não justificada pelas
peculiaridades do objeto, restringe indevidamente a competitividade, em afronta ao ar!.
3°, ~ 1°, da Lei 8.666/1993.

Assim, vistoria obrigatória seria elemento complementar e justificável somente quando,
em face à extensão e complexidade do objeto, for indispensável para perfeito
conhecimento da obra ou serviço (Acórdãos 983/2008, 2.395/2010 e 2.990/2010, todos
do Plenário). Ou seja, o que deve ser levado em consideração é o ônus imposto aos
licitantes para o cumprimento desses requisitos e sua razoabilidade e proporcionalidade
em face da complexidade dos serviços a serem executados.

A visita técnica, portanto, somente deve ser exigida nas hipóteses em que as condições
locais possuírem características que somente a descrição técnica no edital não se fizer
suficientemente clara para assegurar que o preço ofertado pela licitante reflita a realidade
da contratação, o que não parece ser o caso dos autos.

(TCU. Acórdão 114712015 - Plenário)

90. De modo mais elucidativo, confira-se o contido no Relatório que
fundamentou o Acórdão 372/2015 - Plenário:

Isto porque o ar!. 30, m, da Lei n.o 8.666/93 admite exigir da participante comprovação,
fornecida pelo órgão licitante, de que tomou conhecimento das informações e condições
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação, porém não fixa a
necessidade de que o licitante visite pessoalmente as instalações para ávaliação das
condições de execução dos serviços.

A jurisprudência desta Corte de Contas caminha no sentido de considerar que a
exigência de visita técnica como requisito de habilitação, quando não justificada pelas
peculiaridades do objeto, restringe indevidamente a competitividade, em afronta ao art.
3°, ~Io, da Lei 8.66611993.

Assim, vistoria obrigatória seria elemento complementar e justificável somente quando,
em face à extensão e complexidade do objeto, for indispensável para perfeito
conhecimento da obra ou serviço (Acórdãos 98312008, 2.395/2010 e 2.990/2010, todos
do Plenário). É dizer, o que deve ser levado em consideração é o ônus imposto aos
licitantes para o cumprimento desses requisitos e sua razoabilidade e proporcionalidade
em face da complexidade dos serviços a serem executados.

A duas, pois a visita técnica somente deve ser exigida nas hipóteses em que as condições
locais possuírem características que somente a descrição técnica no edital não se fizer
suficientemente clara para assegurar que o preço ofertado pela licitante reflita a realidade
da contratação, o que parece não ser o caso dos autos.

Mesmo nos casos em que a avaliação prévia do local de execução se configura
indispensável, 'o edital de licitação deve prever a possibilidade de substituição da
vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico acerca do conhecimento
pleno das condições e peculiaridades da obra' (Acórdão 1.842/2013 - Plenário, ReL Min.
Ana Arraes).

91. Nota-se, assim, que o TCU admite a exigência apenas em situações
excepcionais, devidamente avaliadas e fundamentadas nos autos. Não se encontrou nos autos
justificativa específica sobre o tema.

92. Deste modo, convém que o assunto seja encaminhado à DCSL, para que
avalie a questão, certificando-se de que não há outros meios de se preservar a segurança da
fu,~,cootr,,,,"o, ",_d~"","1","". ".im"=~
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93. Caso entenda pela imperatividade de manutenção da exigência, conforme
formulado, deverá juntar aos autos demonstração técnica, fundamentada de fOID1arobusta, a
fim de afastar eventual alegação de nulidade do procedimento licita tório.

94. O artigo 58 da Lei nO13.303, de 2016, que cuida da habilitação, encontra-se
previsto no item 11 do Edital. De se destacar que o item 11.1, "i", impõe a apresentação do
contrato social ou Estatuto Social da licitante. No Memorando n° 3278/DNSU20l8, é
justificado que referida exigência "visa garantir a contratação de empresa que
comprovadamente tenha experiência no exercício da atividade pertinente ao objeto da
licitação, de modo a proporcionar qualidade na prestação dos serviços a serem oferecidos, da
mesma forma, que o serviço prestado não sofra embaraços na sua execução e ainda para
garantir a execução do contrato de acordo com as melhores práticas de mercado". Deste modo,
a área demonstra que a exigência tem lugar na medida em que busca comprovar que o licitante
tenha conhecimento técnicos suficientes à boa execução contratual, sendo lícita a exigência.

95. Ainda em relação à habilitação, temos previsão no item lU "j" de
necessidade de apresentação de atestados de capacidade técnica que comprove ter a licitante
executado a movimentação anual de, no mínimo, 1.800 toneladas de carga ao ano ou, em se
tratando de recinto alfandegado próprio, declaração de que movimentou tal volume, a qual
estará sujeita a ser objeto de diligência, pela Infraero, para confirmação de sua veracidade.

96. Sobre estas, consta que a exigência "servirá para garantir que as licitantes
prestem um serviço que não sofra embaraços na sua execução. Apesar de não existir
atualmente operação de carga no aeroporto, nem tampouco a garantia de que haverá
alfandegamento da área, para garantir a execução do contrato de acordo com as melhores
práticas de mercado e garantir que a prestação do serviço seguirá as exigências da Secretaria
da Receita Federal do Brasil e demais órgãos anuentes, caso alfandegado, inserimos a
exigência de tal atestado. Como parâmetro, por similaridade e dimensões da área, utilizamos
como referencial o Aeroporto de Navegantes - SBNF, atrelado à movimentação dos últimos
12 meses (3.6 toneladas de carga), aplicado o fato de 50% do total movimentado, fins de se
garantir o acima aludido. Embora a área concedida na primeira fase seja inferior àquela
concedida em SBNF, há possibilidade de expansão da infraestrutura de acordo com a
maturação do negócio" (fls. 09).

97. A princípio, a exigência está de acordo com o entendimento do TCU, que
impõe, como regra, a possibilidade de se exigir a apresentação de atestados de capacidade
técnica que demonstrem a realização de até 50% do objeto, a exemplo do Acórdão n°
1432/2010 e do Acórdão n° 1052/2012, ambos da lavra do Plenário.

98. De se destacar que a comprovação da qualificação técnica poderá ser
realizada através de comprovação da capacidade técnica de seus sócios/acionistas, podendo ser
pessoa física e/ou jurídica, mediante a apresentação de atestado.

99. Da análise da Lei nO13.303, nota-se que seu artigo 58, inciso n, se limita a
estabelecer que tal se dará "de acordo com parâmetros estabelecidos de forma expressa no
instrumento convocatório". Conforme consta do Parecer n° l4/DJCN/20l7, esta DJCN já
ponderou que a previsão pode não garantir a comprovação desejada pela área técnica, na
medida em que permite que a comprovação se dê em razão de capacidade de terceiro (sócio)
que não estará diretamente vinculado à execução.

100. Não obstante, a autoridade máxima da área técnica, à época, sustentou o
entendimento, justificando que a dinâmica do mercado, à luz do objeto da contratação, permite
que tal atestado seja aceito. Tendo em vista a alteração de titularidade da DN, esta DSCN,
considerando o caráter de tal manifestação técnica, provocou novamente a diretoria quanto a
tal aspecto. Por mensagem eletrônica, em anexo, o então Diretor Comercial e de Soluções
Logísticas decidiu por manter a mesma dinâmic~~ S
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101. Assim, em que pese as ponderações jurídicas realizadas, temos que o assunto
é de caráter técnico, não cabendo ao órgão jurídico determinar a forma pela qual os atestados
de capacidade técnica serão apresentados, sendo certo que a previsão editalícia é permitida
pela Lei, sendo necessária a justificativa técnica, presente no caso sob análise.

102. Há a previsão de obrigatoriedade de apresentação de garantia de execução de
contrato e de seguro de edificação, conforme permite o artigo 70 da Lei n° 13.303, de 2016.
Considerando que essa exigência influencia na elaboração das ofertas, cabe ao órgão
comercial providenciar a devida justificativa, conforme subitem 15.14 da Nr 6.01/F(LCT)6. Já
com relação à prestação de seguros, sua obrigatoriedade se encontra na minuta contratual,
referindo-se a seguro de responsabilidade civil relativo às suas atividades contra danos
pessoais e materiais causados a terceiros e seguro contra riscos inerentes à edificação e em
relação à integridade da carga processada. O assunto encontra-se justificado nos parágrafos 66
a 68 do Memorando inauguraL

103. Sobre o tema, o Memorando n° 3278/DNSU2018, traz:

67. Esta garantia tem o condão de assegurar à 1nfraero que durante a execução do
contrato, caso haja inadimplência do concessionário, esta Estatal execute a garantia de
modo a preservar os seus interesses, ou até mesmo, no caso de aplicação de multas
durante a vigência do contrato, quando também poderá ser utilizado este artifício para
garantir o seu recebimento.

68. Além desta garantia, será exigido o seguro de responsabilidade civil relativo às suas
atividades contra danos pessoais e materiais causados a terceiros e seguro contra riscos
inerentes à edificação e em relação à integridade da carga processada ...

104, O prazo, tratado no artigo 71 da lei, se mostra adequado, haja vista a
permissão contida em seu inciso Ir de extrapolação de 5 (cinco) anos nos casos em que seja
prática rotineira de mercado e a imposição do prazo de cinco anos inviabilize ou onere
excessivamente a realização do negócio.

105. Quanto à participação de consórcios, a Lei n° 13.30312016 não trata
especificamente do tema. No entanto, podemos nos valer, por analogia, do disposto na Lei n°
8.666/93, em cujo art. 33 é dito que "Quando permitida na licitação a participação de empresas
em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas", de modo que a sua permissão é questão
discricionária, a depender de acordo com o objeto da contratação. O TCU entende
(exemplificativamente, no Acórdão n° 2831/2012 - Plenário) que tal definição está
compreendida na competência discricionária do administrador, ainda que o objeto seja de alta
complexidade ou grande vulto. Logicamente, a justificativa se mostra mais importante quando
a decisão é pela inadmissão de participação de empresas consorciadas, já que restringe a
competição. No caso sob análise, o edital, em seu item 4.1, "b", admite a participação, e a
motivação está no Memorando n° 3278/DNSL/2018:

Assegurar que, caso alguma empresa interessada em participar da licitação não tenha a
expertise, o know-how e a experiência/capacitação necessária para cumprir as exigências
de comprovação atinente ao objeto da licitação sozinha, possa constituir um consorcio e
viabilizar sua participação, haja vista que em um consórcio se uma das consorciadas
atender à exigência editalícia, o consórcio estará habilitado no processo. Ou no caso de
um determinado investidor se consorciar com empresa que detenha a habilitação. Além
disso, por se tratar de processo de concessão de expressivo valor global, entendemos a
formação de consórcio pode minimizar riscos na gestão. Não permitir a participação de
consórcio poderá inviabilizar o certame. (fls. 10).

106. Ante a justificativa, reputamos como lícita a previsão editaIícj};#

6 Na hipótese da alínea "p" do item 15, se a área interessada julgar necessária a exigência de garantia de execução do
contrato, em qualquer das modalidades previstas em lei, de riscos de engenharia ou de responsabilidade civil, deve
justificar a exigência, mediante o apoio da área de seguros, se for caso, t'õ~\\.
Form. I -AN n° 28/DJ12014 \\'1\'
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107. Verifica-se que o critério de julgamento está claro no Edital, prevendo
inclusive critérios de avaliação de vícios formais e de desempate de propostas (atendendo
também ao disposto no artigo 55 da lei).

108. Em relação à fase recursal (artigo 59), há o atendimento aos requisitos legais,
haja vista o prazo de 5 (cinco) dias e a previsão de fase recursal única.

109. De se registrar que a área cuidou de estabelecer uma matriz de risco,
definindo quais riscos são de responsabilidade do contratado e quais são de responsabilidade
da Infraero. Tal dinâmica é extremamente salutar, uma vez que deixa claro ao licitante quais
os riscos serão por ele assumidos - devendo considera-los em sua proposta - e quais serão
assumidos pela Infraero. Há a redução significativa de embates técnicos e jurídicos durante a
execução do contrato no que diz respeito a eventual desequilíbrio econômico-financeiro, pelo
detalhamento dos fatos que serão suportados pelas partes.

110. Ademais, ainda neste aspecto, é de se ressaltar que a imposição de mais
riscos ao contratado ou a esta Empresa Pública, à priori, não pode ser encarada como
benefício ou prejuízo a uma das partes. O fato de se imputar maiores riscos ao contratado não
gera, necessariamente, mais vantagens à Administração, na medida em que o risco assumido
será considerado para a confecção da proposta. De seu turno, a assunção de risco pela •
Administração conduzirá a uma proposta mais vantajosa do ponto de vista financeiro, mas
deixará a Administração em situação de garantidora dos eventos futuros que onerem o
contrato. O mais adequado, portanto, do ponto de vista jurídico, é a análise pela área técnica a
respeito de qual das partes tem maiores condições de suportar determinado risco, sendo certo
que se trata de procedimento de "alocação de risco", e não de "distribuição de risco".

11.7 - Do rito interno para aprovação do procedimento licitatório

111. Realizadas tais considerações, é de se destacar que, conforme já aludido
neste parecer, a área interessada estipulou o prazo total da contratação em 300 meses, fato
permitido, desde que devidamente justificado e submetido à aprovação do Conselho de
Administração desta Empresa, após deliberação de sua Diretoria Executiva.

112. Assim, faz-se necessária, após os ajustes mencionados neste Parecer, a
submissão da matéria ao Conselho de Administração, após deliberação da Diretoria Executiva, •
conforme consta do artigo 2° do Anexo li do RILCI e do inciso li do ~ T do artigo 49 do
RILCI.

III - CONCLUSÃO

113. Diante do exposto, à vista do que consta dos autos, concluímos no sentido de
que o procedimento concernente à fase interna da Licitação n° 016/LALI-2/SBUL/2018 se
encontra em conformidade com as normas de regência da matéria e com o entendimento
jurídico da Infraero sobre a Infraero, notadamente a Lei n° 13.30312016, razão pela qual
devolvemos a PEC para prosseguimento.

114. Alerte-se, entretanto, que em razão da situação jurídica exposta nos
parágrafos 5 a 17, há riscos à segurança jurídica da contratação enquanto a decisão judicial
proferida no Mandado de Segurança nO1002323-82.2017.4.01 .3400 estiver vigente. Assim, o
prosseguimento do presente processo pressupõe decisão tomada com base em análise de risco
sobre tal fato, a cargo da área gestoraÁ~

Form.I-ANn028/DJ/2014 r-
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115. Ademais, para prosseguimento do processo, solicitamos as seguintes
providências, pela Superintendência de Desenvolvimento de Negócios em Soluções
Logísticas:

I - Ratificação ou retificação da informação apresentada no parágrafo 24 do
Memorando n° 3278/DNSU20l8, no sentido de que a presente contratação não
envolve "dispêndios significativos", conforme abordado no parágrafo 21 desta
marufestação.

II - Manifeste-se de forma específica sobre os estudos técnicos que subsidiaram a
decisão de opção do prazo de 300 meses para o contrato, incluindo eventual análise
de viabilidade pela área financeira da Infraero, a fim de subsidiar a decisão dos
órgãos colegiados da Infraero sobre a matéria, nos termos dos incisos I e II do s2°, e
~~ 3° e 4°, todos do artigo 49 do Rll..CI.

III - Avaliação quanto à conveniência de se manter como exigência obrigatória a
apresentação de atestado de visita e, se entender pela imperatividade de sua
manutenção, junte justificativa técnica robusta, a fim de afastar alegação de nulidade
do procedimento, conforme exposto nos parágrafos 86 a 93 desta manifestação;

116. Por fim, registramos que a presente contratação deve ser submetida à
aprovação do Conselho de Administração, após deliberação da Diretoria Executiva, conforme
previsão do ~ 2° do artigo 49 do Rll..CI. .

Brasília, 11 de maio de 2018

Com fundamento nos termos do item 10 "a" do MPP 15.01 (JUR), C.c.
AA n° 1082/OS/2017, de 2 de maio de 2018, encaminhe-se à Superintendência de
Desenvolvimento de Negócios em Soluções Logísticas (DNSL), para adoção das medidas a seu
cargo, e posterior encaminhamento à Diretoria de Negócios Comerciais (DN), visando a
submissão da matéria à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração desta Empresa.

~~JIW\~~~FAELDA 'ANUNCIAÇÃO
Superintendente de Consultoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios

CÓPIA AUT~NTICA

o original do presenle documento e seus
anexos fazem parte da ala da reunião da
DiretoriaExecutiva,deJ.lJJ:12..J Z£Jl$

J\
Sífvia9{ç.ves~~ira

Mal.: 98777-41
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Dawlog Logística e Hangaragem Ltda. apresenta

CONSULTA

DSCN I FI. N°

.. :7õf i

sobre a legalidade do modelo contratual adotado na licitação n°

04/LALIISBVT/2017, conduzida pela Empresa Brasileira de Infraestrutura

Aeroportuária (Infraero), para realizar a concessão de uso de área para

exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e

movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no Aeroporto

Internacional de Vitória - Eurico de Aguiar Saltes.

A consulente relata que venceu a licitação, mas que o processo

licitatório foi suspenso em razão de liminar concedida no Mandado de

Segurança n° 1002323-82.2017.4.01.3400 (em tramitação perante a la Vara
pJJdV
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da Seção Judiciária do Distrito Federal). A ação foi proposta por empresa

que se disse interessada na operação do referido terminal de cargas, mas que

não participou da licitação promovida pela Infraero. A sentença de primeira

instância já foi proferida, concedendo a segurança e declarando a nulidade de

todos os atos praticados no processo licitatório. A decisão ainda não é

defrnitiva (doravante denominada de "sentença recorrida") e sobre ela será

interposto recurso.

Referida decisão acolheu argumento lançado pela impetrante, de que a

concessão à iniciativa privada da exploração de Terminal Logístico de

Cargas Aéreas (TECA) somente poderia ser feita via subconcessão de

serviço público e não por concessão de uso de bem público, pois envolveria

a prestação de serviço público consistente na exploração da infraestrutura

aeroportuária, nos termos do art. 21, XII, "c" da Constituição Federal c/c

com os arts. 25, I e 26 da lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica),

cuja prestação se daria de forma ininterrupta ao público em geral.

Em vista do teor da sentença, pergUntar

•

•
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A exploração privada de Terminal Logístico de Cargas Aéreas, em

aeroporto administrado pela Infraero, só pode ser transferida a particulares

por intermédio de contrato de subconcessão de serviço público? É legal a

sua exploração via contrato de concessão de uso de área pública?

Responderei à consulta com base no parecer que segue, elaborado com

a colaboração do professor Jacintho Arruda Câmr
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PARECER

o principal argumento utilizado na sentença recorrida para anular a
licitação e impedir a celebração do respectivo contrato diz respeito a questão

regulatória. Considerou-se que o objeto do contrato seria uma subconcessão

de serviço público e que, por isso, deveria ter sido licitado por meio de

concorrência. Teria sido irregular, por conseguinte, a caracterização do

contrato como concessão de uso de área pública, espécie de avença cuja

modalidade licitatória não está vinculada à legislação de concessões.

Essa conclusão está calcada numa ideia equivocada. Partindo-se do

fato de que a armazenagem e a movimentação de cargas integram as

atribuições inerentes à manutenção do serviço de infraestrutura

aeroportuária, supôs-se que tais atividades só poderiam ser exercidas por

particulares por intermédio de concessão (ou subconcessão) de serviço

PÚbliCO~

}

I Confira-se trechos da sentença que revelam a síntese dos argumentos empregados:
4
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Pretendo, no presente estudo, demonstrar que o modelo contratual

proposto para o terminal de cargas do Aeroporto de Vitória é juridicamente

correto e que não pode ser confundido com uma concessão ou subconcessão

de,~,iço PÚbli~

"a INFRAERO, ao conceder ao particular a exploração do supracitado terminal de carga aérea,
delega, portanto, parte da exploração da infraestrutura aeroportuária, realizando verdadeira
subconcessão do serviço público que a União lhe outorgou mediante lei.

Essa conduta da INFRAERO - subconcessão de serviço público - está de acordo com o Direito, a
partir dos fundamentos acima expostos, no qual se firmou, dentre outras, a tese jurídica no sentido de que a
exploração dos serviços públicos de infraestrutura aeroportuária - o qual engloba, repita~se, o serviço
público/atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no aeroporto
internacional de Vitória - poderá ser executada, diretamente, pela própria União, ou, então, indiretamente,
mediante utilização, por essa pessoa politica, de instrumentos de descentralização administrativa.

De tudo o exposto, firma-se a tese jurídica no sentido de que a exploração do terminal de carga
aérea do Aeroporto Internacional de VitórialES para jins de execução de atividade de armazenagem e
movimentação de carga em terminal logístico localizado nesse aeroporto é um dos modos de prestação do
serviço público consistente na exploração da infraestrutura aeroportuária, sendo a concessão de uso de
área para a execução desse serviço público apenas um meio necessário para a exploração desse serviço
público, o que não tem força jurídica para descaracterizar a verdadeira natureza jurídica do objeto do
Edital da licitação n" 004/LALJ/SBVT/20J 7, que é a exploração de serviço público." (sentença, 11.32).

Embasada na equivocada premissa de que o contrato constituiria uma subconcessão de serviço
público, mais adiante é lançada a conclusão do equivocado raciocínio, segundo o qual a seria necessário
empregar a modalidade licitatória da concorrência:

"Assim, é de rigor que o regime a ser adotado na hipótese - concessão de serviço público (espécie
do gênero delegação de serviço público), a qual é definida como a delegação de sua prestação, feita pelo
poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa juridica ou consórcio de
empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado
(art. 2~ inciso ll, Lei 8.987/95) -, parafins de contagem do prazo mínimo entre a publicação do edital e o
recebimento da proposta, é o da concorrência, consoante os seguintes dispositivos da Lei 8.987/95:

Art. 2° Para osjins do disposto nesta Lei, considera~se:(. ..)
11 - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente,

mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; (...)

Art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, desde que
expressamente autorizada pelo poder concedente.

S 10A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência.
S 20 O subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro

dos limites da subconcessão." (sentença, fls.35-6).
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A regulação do setor de infraestrutura aeroportuária confere aos

agentes desse setor um panorama amplo de modelos organizacionais que

podem vir a ser adotados. A União é a entidade federativa titular deste

serviço, pois recebeu a competência constitucional para explorá-lo e para

legislar sobre a matéria (art. 21, XII, "c", e art. 22, l). Mas o papel a ser por

ela exercido pode variar amplamente, a depender da opção que venha a

adotar em relação a cada situação concreta.

A legislação em vigor admite a celebração de convênios entre a União

e outros entes federativos (Estados e Municípios) para delegação dessa

competência (ar1. 36, IH, do Código Brasileiro de Aeronáutica - CBA, Lei

7.565/1986). Assim, se houver interesse político dos entes, é possível que,

em relação a certo aeroporto, a função de prestador do serviço ou mesmo de

poder concedente seja exercida, por delegação da União, por Estado ou

Município.2

Também é variável a maneira de executar o serviço de oferecimento

de infraestrutura aeroportuária pela própria União. É possível que a União o

desempenhe por sua administração direta (art. 36, l, do CBA) ou por

2 o Decreto 7.62412011 admite expressamente que, por intermédio do convênio previsto nt::::.
IH, do CBA, também venham a ser delegadas a Estados, Distrito Federal e Municípios, as "atribuições de
poder concedente" (art. 3°, 9 2°).
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intermédio de empresa criada para tanto (art. 36, lI, do CBA). Mas não é só.

Também é expressamente admitido que venha a delegar sua exploração a

particulares, por meio de concessão ou autorização (art. 36, IV, do CBA).

A participação privada na exploração da infraestrutura aeroportuária

não se resume, todavia, ao modelo de concessão (ou de autorização),

previsto no inciso IV do art. 36 do CBA. Este é o modelo de delegação

plena, por melO do qual a empresa particular assume diretamente a

incumbência de explorar a infraestrutura aeroportuária, fIrmando relação

jurídica específica diretamente com a União, titular do serviço. A empresa

particular será, nesses termos, a concessionária (ou autorizatária, conforme o

caso) do aeroporto.3

É ainda possível, de outro modo, que a União assuma diretamente, ou

por meio de empresa integrante de sua administração indireta, a incumbência

de administrar o aeroporto e, mesmo assim, conte com a colaboração de

particulares para realizar investimento em infraestrutura e desenvolver

diversas atividades inerentes ao serviço público. Nessa outra forma de

participação, contudo, não há delegação plena da exploração do aeropo~

3 A delegação plena da exploração da infraestruturaaeroportuária a particulares, por meio de
concessão, é regulamentada pelo Decreto 7.624/2011. Já a delegação plena por meio de autorização é
disciplinada pelo Decreto 7.871/2012.
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particular. Ele assumirá, por meio de vínculo contratual estabelecido com a

Infraero, e não diretamente com a titular do serviço público (União), a

execução de alguma atividade integrante do sistema aeroportuário. A

responsável pela administração do aeroporto, nesse outro modelo, continuará

sendo a entidade federal, que contratará com empresa privada o desempenho

de atividade específica, sem perder a condição de responsável pelo

aeroporto.

A impugnação ao modelo contratual em exame está baseada na

equivocada visão segundo a qual uma empresa particular, ao assurrnr

contratualmente parte das atividades integrantes do sistema aeroportuário,

deveria, necessariamente, submeter-se ao regime de concessão de serviço

público. Seguindo essa linha de raciocínio, a Infraero, ao contratar uma

empresa particular para assumir atividade inerente à exploração do

Aeroporto de Vitória, relativa à operação de terminal de carga (com os

correspondentes serviços de armazenagem e movimentação de cargas), só

poderia ter adotado o modelo contratual da subconcessão. No caso em

análise, por isso, contrato de concessão de uso de área deveria ser tomado

como subconcessão de serviço PÚbli~
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A Infraero, porém, quando assume a administração de um aeroporto,

também recebe a gestão dessa infraestrutura. Sem abrir mão de sua

responsabilidade geral sobre o aeroporto que lhe é atribuído, pode contratar

particulares para executar atividades integrantes do sistema aeroportuário.

Há autorização legal e regulamentar para esse modelo de atuação

empresarial; além disso, tal prática é consagrada não só no setor, como nos

serviços públicos de maneira geral. Em síntese: a legislação não obriga a

Infraero ou qualquer outra concessionária de serviço público a só envolver

terceiros na realização de parte do serviço se isso ocorrer por meio de

subconcessão. Há autonomia gerencial para organizar e gerir as atividades

inerentes ao serviço concedido sem, necessariamente, se operar a

transferência parcial da concessão ao colaborador. É o que passo a

demonstrar.

É ampla e tradicionalmente adotado, no direito brasileiro, o modelo de

parceria entre o setor público e o privado segundo o qual uma empresa

estatal, responsável por determinado serviço público, contrata particulares

por intermédio de espécies contratuais diversas, para a realização de

investimentos privados em infraestrutura vinculada a serviços públicos e

FI. N°

mesmo para sua operação parcial. A figura da subconcessão no regim,
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Lei de Concessões (n o 8.987, de 1995) é raríssima, uma exceção absoluta. O

normal é a utilização de outros modelos jurídicos, adaptados às situações.

É o que tradicionalmente se verifica, por exemplo, no setor de portos.

•

•

:~

~'.

Há décadas o segmento se organiza em estrutura na qual a administração do

porto é delegada a empresas estatais (as companhias Docas, que atuam como

delegatárias, sem contrato de concessão) e parte significativa das operações e

da infraestrutura portuária do porto público (o porto organizado) ocorre em

terminais portuários transferidos a particulares no regime do contrato de

arrendamento, que não é e jamais foi subconcessão de serviço público.4

Outro serviço tradicional que bem ilustra a adoção desse modelo de

parceria é o postal. Como se sabe, essa atividade pública é atribuída por lei a

empresa pública federal, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos -

ECT. Desde o final dos anos de 1980 a ECT utiliza amplamente contratos de

franquia, com particulares, para expansão da rede de atendimento aos~

4 Em tempos mais recentes, a legislação específica do setor passou a disciplinar expressamente
esses contratos de arrendamento portuário (primeiramente, por meio da chamada lei de modernização dos
portos, Lei 8.630/1993, e, atualmente. pela Nova Lei dos Portos, Lei 12.815/2013). Antes disso, porém, o
modelo de contratação por arrendamento já era adotado nos portos públicos. Cristiana Maria Melhado
Araujo Lima informa que "os contratos de arrendamento, antes da Lei nO 8.630/1993, podiam configurar-se
tanto como de simples'locação como de concessões remuneradas de uso, e estavam previstos no Decreto-lei
n° 9.760/1946 e no Decreto-lei nO 05/1946." (Regime juridico dos por/os marítimos, São Paulo, Ed.
Verbatim, p. 105). Para uma visão histórica do setor e dos arrendamentos, v. ltiberê de Oliveira Castellano
Rodrigues, Evolução histórico-jurídica do regime de exploração de portos no Brasil e o regime na
Constituição de 1988, em Revista Brasileira de Direito Público - RBDP, Belo Horizonte, ed. Fórum, ano
10. n° 38, pp. 145-215,jul.!set. 2012.
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usuários.5 Os franqueados dos correios assumem a obrigação de investir em

infraestrutura de atendimento aos usuários do serviço postal (agências do

correio franqueadas), recebem diretamente a tarifa dos usuários dos serviços

e repassam parcela dessa receita à ECT, que continua sendo a responsável

pelo serviço público em seu conjunto. Mais uma vez se percebe a adoção de

um modelo contratual diferente da subconcessão de serviço público para

viabilizar a parcena da iniciativa privada com empresas estatais

responsáveis. Esse contrato jamais foi uma subconcessão no regime da Lei

de Concessões.6

Ainda, vale lembrar dos contratos de locação de ativos largamente

empregados por companhias estaduais de saneamento, para obter de

particulares a construção e a pré-operação de infraestrutura de saneamento.

Trata-se de modelo incorporado em programa nacional de financiamento do

setor, que conta com apoio federal (por intermédio da Caixa Econômica

Federal) e recebe ampla adesão de empresas estaduais prestadorasJjJ!

5 Somente em 2008, com a Lei j 1.668, esse tipo de parceria passou a ter tratamento legislativo
específico. Assim como ocorreu com o setor portuário, antes disso a empresa estatal contratava com base na
legislação comum, de matiz CÍvel.

6 Sobre o tema, v. Jacintho Arruda Câmara, Tratado de Direito Administrativo: Licitação e
Contratos Administrativos, Maria Sylvia Zanella Di Pietro (coord.), vaI. 6, !rene Patricia Nohara e Jacintho
Arruda Câmara. São Paulo, Thomson Reute,s - Revista dos Tribunais, 2015, pp.454-465.
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serviços públicos de saneamento? Sem abrir mão da outorga do serviço

público, essas empresas estaduais celebram contratos de locação de ativos

por meio dos quais transferem a particulares terrenos de sua propriedade,

com a obrigação de que neles construam infraestrutura de saneamento

(estações de tratamento de água e esgotamento sanitário), para depois locá-la

para utilização na prestação dos serviços e incorporá-la a seu patrimônio

apenas ao fim da locação. Trata-se de contrato de locação, que não se

confunde - e jamais se confundiu - com a subconcessão de que trata a Lei de

Concessões.

Esses exemplos, de setores de serViço público tão variados como

portos, correios e saneamento básico, poderiam ser multiplicados em muitos

outros. Mas eles já são suficientes para mostrar a necessidade econômica e a

viabilidade jurídica, de resto amplamente reconhecida, de serem utilizadas

soluções contratuais diversificadas para o envolvimento de particulares como

responsáveis pela implantação, modernização, investimento e operação de

infraestrutura do serviço atribuído a empresas estatais de serviço PÚbli~

7 Estrutura de financiamento aprovada pela Resolução 4i1l2oo2 do Conselho Curador do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço (CCFGTS).
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o setor de infraestrutura aeroportuária seguiu essa tendência, comum

aos serviços públicos assumidos por empresas estatais. Ao invés de se firmar

contratos de subconcessão de serviços, adotou-se modelo contratual diverso,

perfeitamente lícito. A opção pela adoção de modelos a1temativos à

subconcessão é natural.

Em primeiro lugar, pela simples circunstância de a Infraero não ter

celebrado com a União contratos de concessões para assumir a administração

dos aeroportos a seu cargo. A empresa é, conforme terminologia adotada na

doutrina brasileira, delegatária do serviço público, isto é, presta o serviço

por determinação direta de lei (no caso, a lei 5.862/1972 - Lei da Infraero,

Além disso, pelo regime de subconcessão de serviço público, como

será demonstrado a seguir, haveria o inconveniente de se passar ao

subconcessionário todos os direitos e obrigações relativos à parte do serviço

transferida, o que não foi buscado no caso da consulta. O modelo contratual
))JBJA/

8 A hipótese de atribuição direta de serviço público a empresa estatal por meio de lei é assim
descrita por Maria Sylvia Zanella Di Pietro: "em outras hipótesesl o ente político cria, por lei, a pessoa
jmidica (em regra, sociedade de economia mista) e a ela transfere a execução de determinado serviço
público; a transferência de atribuições dá-se pela descentralização por serviços (por meio de lei) e não pela
descentralização por colaboração (por meio de contrato), com seria próprio da concessão. Exemplos desse
tipo de outorga existiram inúmeros no direito brasileiro, podendo-se citar a EMBRA TEL e a TELEBRAS,
na esfera federal, a DERSA, a SABESP e a FEPASA, no Estado de São Paulo, algumas já privatizadas ou
em vias de privatização." (Parcerias na Adminislraçdo Pública - Concessão, Permissão, Franquia,
Terceirização, Parceria Público-Privada e outras/armas, 6a ed., São Paulo. ed. Atlas, 2008, p. 54).

13
AI. Lorena, 427 120 andar 01424-000 São Paulo SP tel: (11) 3050.1400 fax: (11) 3050-1401 www.sundfeld.adv.br sundfeld@sundfeld.adv.br

http://www.sundfeld.adv.br
mailto:sundfeld@sundfeld.adv.br


.:""~'~o'_~.: ..;;:\If"_T~'

17i-I-; I-"V
CARLOS ARl SUNDFELD
PROfESSOR TITULAR DA FG'J DIREITO SP

adotado possui claro amparo legal e não se confunde, como erroneamente

considerou a sentença recorrida, com uma subconcessão de serviço público.

A Infraero é empresa integrante da administração indireta federal que

recebeu a atribuição legal de administrar aeroportos em nome da União.

Assume, nesse sentido, o papel de prestadora de serviço público federal de

exploração de infraestrutura aeroportuária. Em relação a cada aeroporto que

lhe é outorgado, exerce a função de organizá-lo e administrá-lo (art. 36, S 20,

do CBA).9 Nessa atribuição está inserida a incumbência de construir e

manter a totalidade da infraestrutura e de prestar serviços.

Integra o escopo da exploração dos aeroportos, como objeto do serviço

público, não só a manutenção de pistas de pouso, de pistas de táxi, de pátio

de estacionamento de aeronave, de terminal de carga aérea e de terminal de

passagerros. O serviço público aeroportuário também inclui a

disponibilização de "facilidades", de que são exemplos (expressos no CBA,

art. 26, parágrafo único) os locais destinados a serviços públicos ou a apoio

•

•

comercial e também os estacionamentos de veículos (não citados diretamente
jJJJV

9 Veja-se o dispositivo (art. 36, ~ 2" do CBA): "A operação e a exploração de aeroportos e
heliportos, bem como dos seus serviços auxiliares, constituem atividade monopolizada da União, em todo o
Território Nacional, ou das entidades da Administração Federal Indireta a que se refere este artigo, dentro
das áreas delimitadas nos atos administrativos que lhes atribuírem bens, rendas, instalações e serviços."
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na norma, mas incluídos na fórmula genérica "outras facilidades", constante

do mesmo art. 26, parágrafo único ).10

o aeroporto - isto é, um aeródromo público, um servIço público

aeroportuário - constitui uma universalidade (CRA, arts. 36, S 5° e 38).

Mesmo as suas partes sendo integrantes do serviço público, essas partes

podem, em função de contratos específicos celebrados pela entidade

responsável pelo todo (a delegatária ou concessionária do aeroporto), ser

implantadas, financiadas e exploradas por terceiros.

o contrato de concessão de uso de bem público é forma jurídica

tradicional e apropriada para essas contratações envolvendo as variadas

partes do serviço público aeroportuário. A razão é a lei: o art. 38 do CRA diz

que "aeroportos constituem universalidades, equiparadas a bens públicosrv
10 Todas essas áreas e facilidades integram o sistema aeroportuário, conforme definição do CBA.

Confira-se:
"Art. 26. O sistema aeroportuário é constituído pelo conjunto de aeródromos brasileiros, com todas

as pistas de pouso, pistas de táxi, pátio de estacionamento de aeronave, terminal de carga aérea, terminal de
passageiros e as respectivas facilidades.

Parágrafo único. São facilidades: o balisamento diurno e noturno; a iluminação do pátio; serviço
contra-incêndio especializado e o serviço de remoção de emergência médica; área de pré-embarque,
cli matização, ônibus, ponte de embarque, sistema de esteiras para despacho de bagagem, carrinhos para
passageiros, pontes de desembarque, sistema de ascenso-descenso de passageiros por escadas rolantes,
orientação por circuito fechado de televisão, sistema semi-automático anunciador de mensagem, sistema de
som, sistema informativo de vôo, ciimatização geral, locais destinados a serviços públicos, locais destinados
a apoio comercial, serviço médico, serviço de salvamento aquático especializado e outras, cuja implantação
seja autorizada ou determinada pela autoridade aeronáutica."
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federais ...".lI Como se sabe, os bens públicos podem ser atribuídos à

utilização ou à exploração por particulares por meio de atos e contratos

típicos da gestão de bens públicos (autorização, permissão, concessão e

arrendamento de uso de bem público).

Aliás, justamente por isso é que o art. 6°_Ada lei 5.862, de 1972, a Lei

de Infraero, prevê "as permissões e concessões de uso de áreas, instalações e

equipamentos aeroportuários" como forma jurídica de contratação com

particulares, e não faz qualquer menção à subconcessão de serviço público.

É por isso que a Infraero possui, em seu Regulamento Interno de Licitações e

Contratos (aprovado pela diretoria por meio do ato normativo 122, de 201.7),

todo um longo capítulo V, tratando justamente das Concessões de Uso de

Áreas, Instalações e Equipamentos Aeroportuários (arts. 46 e seguintes), sem

qualquer menção à subconcessão de serviço público (o que existe, aliás, é a

subconcessão de área - art. 52).

E a agência reguladora, a ANAC, possui resolução (n° 302, de 2014)

•

•

disciplinando a alocação de áreas aeroportuárias entre as variadas finalidr
LI o regime jurídico é semelhante ao dos portos públicos (os portos organizados), que a lei também

define como "bem públicos" (lei 12.815, de 2013, art. 2', I). É por isso, aliás, que os terminais operados por
particulares dentro dos portos públicos jamais foram outorgados por meio de "subconcessões de serviço
público", mas sempre por "contratos de arrendamento portuário", isto é, de contratos de cessão de uso de
bens públicos.
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(administrativas, operacionais e comerciais - art. 2°, ª 1°), deixando claro
que elas sempre serão objeto de "contrato de utilização" (art. 14), jamais de

"subconcessão de serviço público". E isso vale também, claro, para as áreas

de movimentação de cargas (art. 2°, II).

Exemplos bem conhecidos comprovam a naturalidade desse regime

jurídico. Os hangares dos aeroportos muitas vezes são implantados,

financiados e operados por particulares (em situação bem semelhante à da

consulta) e para tanto jamais se fez qualquer subconcessão de serviço

público, que seria imprópria. A concessão de uso de bem público é

instrumento adequado. O mesmo ocorre com os estacionamentos de

veículos, de que é bem conhecido o caso do aeroporto de Congonhas (objeto

do contrato de concessão de uso de área n° 2.96.24.124-5, celebrado em

1996, cujo prazo inicial foi de 15 anos).

É relevante insistir que a regulação setorial admite expressamente a

cessão de uso de áreas integrantes de aeroporto a particulares. O modelo

contratual escolhido pela Infraero não constitui situação exótica de parceria

FI. N°
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o CBA, ao tratar da utilização de áreas aeroportuárias, inclui

expressamente a área destinada "ao terminal de carga aérea" (art. 39, V).12

Nesta mesma seção, o Código trata de questões relativas à transferência do

direito de uso dessas áreas a terceiros, isto é, a empresas que não são

incumbidas da administração do aeroporto. Há, por exemplo, previsão

expressa de dispensa de licitação (de "concorrência pública", na linguagem

antiga, da legislação anterior à Constituição de 1988 e à Lei Geral de

Licitações - Lei 8.666/93) para a cessão de áreas para as instalações de

empresas de serviços aéreos públicos (art. 40).13 Em outro dispositivo, esse

de caráter ainda mais geral, o Código exclui a aplicação da legislação sobre

locações urbanas das relações jurídicas firmadas para disciplinar a utilização

de áreas aeroportuárias (art. 42).14 A regra deixa evidente que as áreas

aeroportuárias, inclusive a destinada a terminal de carga aérea (art. 39, V),

podem ser objeto de utilização por terceiro mediante pactuação com o

•

•
administrador do aeroporto; excluiu-se apenas a adoção de um específico

12 Confira-sea íntegrado dispositivo: "Art. 39. Os aeroportoscompreendemáreas deStinada~
sua própria administração; II - ao pouso, decolagem, manobra e estacionamento de aeronaves; TIl . ao
atendimento e movimentação de passageiros, bagagens e cargas; IV - aos concessionários ou
permissionários dos serviços aéreos; V - ao terminal de carga aérea; VI - aos órgãos públicos que, por
disposição legal, devam funcionar nos aeroportos internacionais; Vil - ao público usuário e estacionamento
de seus veículos; VIU - aos serviços auxiliares do aeroporto ou do público usuário; IX - ao comércio
apropriado para aeroporto."

13 Confira-se a íntegra do dispositivo: "Art. 40. Dispensa-se do regime de concorrência pública a
utilização de áreas aeroportuárias pelos concessionários ou permissionários dos serviços aéreos públicos,
para suas instalações de despacho, escritório, oficina e depósito. ou para abrigo. reparação e abastecimento
de aeronaves."

14 Confira-se a íntegra do dispositivo: "Art. 42. À utilização de áreas aeroportuárias não se aplica a
legislação sobre locações urbanas."
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modelo contratual (o de locação urbana). A Lei de criação da lnfraero (Lei

5.862/1972) também prevê expressamente, como visto, que a empresa

empregue a concessão de uso (art. 6°_A).15

A regulamentação admite a transferência de áreas aeoroportuárias pela

Infraero, inclusive daquelas destinadas a atividades operacionais, vale dizer,

as que são utilizadas na prestação de serviços mais próximos dos serviços

aeronáuticos (como são os desenvolvidos em terminal de cargas). O assunto

vem disciplinado na Portaria 288/2013, da Secretaria de Aviação Civil da

Presidência da República - SEAC, que tem como escopo a alocação de áreas

nos aeroportos administrados pela Infraero.

Referida regulamentação se aplica, como dito, não só às áreas

comerclals do aeroporto, mas também às operacionais, assim entendidas

aquelas "destinadas à realização de atividades vinculadas, direta e/ou

indiretamente, ao atendimento dos serviços aéreos públicos de transporte

aéreo regular e não regular, dos serviços aéreos especializados, dos serviços

auxiliares de transporte aéreo, dos serviços de manutenção e de hangaragem,

pv
15Confira-se a íntegra do dispositivo: <lArt. 6°_A. A contratação de bens e serviços pela Infraero e

suas controladas, a exemplo dos procedimentos facultados à Petrobras no art. 67 da Lei no 9.478, de 6 de
agosto de 1997, hem como as permissões e concessões de uso de áreas, instalaeões e equipamentos
aeroportuários observarão procedimento licita tório simplificado. a ser definido em decreto do Presidente da
República." (artigo incluído pela Lei n' 12.833/2012).
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de aeronaves próprias e de terceiros, bem como de abastecimento de

aeronaves" (art. 2°). Uma das diretrizes fixadas pelo Poder Executivo nessa

matéria impõe à Infraero o dever de adotar, em sua política comercial, o

instrumento da concessão de uso para "buscar o melhor aproveitamento de

áreas aeroportuárias não utilizadas, subutilizadas ou embargadas, de modo a

evitar a situação de saturação de áreas operacionais" (art. 3°,VI).

A Infraero não está obrigada a manter ou construir toda a

infraestrutura aeroportuária diretamente, tampouco é obrigada a

disponibilizar, por meios próprios, todas as facilidades necessárias ao bom

funcionamento de um aeroporto. A construção, ampliação ou reforma de

uma pista de pouso pode ser perfeitamente contratada com uma empresa

especializada; assim como quaisquer dessas atividades acima arroladas

poderão ser oferecidas por empresas que atuem em nome da Infraero. E a

concessão de uso é instrumento adequado para isso.

Aliás, falando em termos mais gerais, a regra, disposta expressamente

na Lei Geral de Concessões, é que as concessionárias (sejam elas empresas

privadas ou empresas estatais) e delegatárias de serviços públicos possam

contratar terceiros para desempenhar atividades inerentes aos serviços ~
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atribuídos (art. 25).16 Assim ocorre em todos os setores e não seria diferente

com o setor aeroportuário. Segundo as necessidades e interesses da

concessionária ou delegatária as atividades inerentes à execução do serviço

concedido ou delegado serão diretamente ofertadas por ela ou por terceiro,

que atuará em seu nome. O que se deve observar, nesses casos, é a completa

preservação da responsabilidade da concessionária ou delegatária do serviço

público perante o poder concedente e seus usuários. Mesmo que contrate a

execução material da atividade com terceiro, para efeitos de cumprimento

das obrigações do contrato de concessão ou da delegação de serviço público,

a responsabilidade permanece com a concessionária ou delegatária.

Uma empresa concessionária de rodovia, por exemplo, pode manter

equipe própria de manutenção e executar diretamente as obras de reparo das

pistas de rodagem. Mas nada a impede de, como opção gerencial, contratar

empresa especializada para executar tais serviços em seu nome. Eventual

descumprimento dessa obrigação de manutenção será responsabilidade da

16 Confira-se a íntegra do dispositivo: ~
"Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por

todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização
exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.

~ 10 Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar
com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço
concedido, bem como a implementação de projetos associados.

~ 2° Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros a que se refere o parágrafo
anterior reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e
o poder concedente.

~ 3° A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas
regulamentares da modalidade do serviço concedido."
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concessionária do serviço público, mesmo que tenha contratado terceiros

para executar aquela atividade inerente ao serviço concedido. A decisão de

executar diretamente ou por meio de terceiros alguma obrigação específica

faz parte da gestão empresarial da empresa de serviço público. Para fins de

cumprimento da concessão ou delegação de serviço público, contudo, a

forma de execução dessas atividades não é relevante. O mesmo ocorre com

serviços de telecomunicações, de energia elétrica, de saneamento básico, etc,

registrando-se nesses dois últimos setores, inclusive, a presença maciça de

empresas estatais.

A Infraero, quando assume um aeroporto, terá a responsabilidade de

disponibilizar serviços e infraestrutura aos usuários. Como irá fazê-lo,

porém, é decisão empresarial que cabe a ela tomar.

O instrumento da concessão de uso em áreas de aeroportos

administrados pela Infraero não é novo. A sentença recorrida não nega este

fato. Todavia, de maneira criativa e equivocada, presume que esse modelo de

contratação só seria apropriado quando a cessão de áreas fosse destinada a

atividades secundárias, que não fossem inerentes ao serviço público em si.

•

•

Haveria possibilidade de cessão de uso a terceiros, por exemplo, p~
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instalação de estabelecimentos comerCIaiS nas áreas de circulação de

passageiros (livrarias, lojas, restaurantes, etc.). A cessão de área em

aeroporto para que outra empresa explore economicamente uma atividade

essencial, como um terminal de cargas ou outros serviços inerentes,

extrapolaria o escopo desse tipo de contrato. Supostamente, nessa outra

hipótese, deveria ser celebrada relação jurídica em que a empresa privada

parceira assumisse diretamente a prestação do serviço, como

subconcessionária de serviço público.

A sentença inventou distinção inexistente e, dessa forma, cometeu erro

jurídico grave. Não há, nos aeroportos, para fins de outorga a particulares,

essa distinção arbitrária entre atividades supostamente secundárias (que por

isso poderiam ser objeto de concessões de uso) e atividades essenciais (que

seriam indispensáveis e, assim, demandariam subconcessões). Armazéns de

mercadorias, hangares de aviões, estacionamentos de veículos e restaurantes

para o público são todos partes da universalidade constituída pelo bem

público aeroporto. Quaisquer dessas partes podem ser objeto de concessões

de uso de bem, justamente porque se trata de aeroporto, um bem PÚblr
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A subconcessão de serviço público, modalidade contratual defendida

na sentença, é forma de transferência parcial de concessão de serviço

público. Por seu intermédio o objeto da concessão original é cindido e parte

dele é assumida por subconcessionária. A subconcessionária assume todos os

direitos e obrigações correspondentes a essa parte do contrato, nas mesmas

condições originalmente pactuadas na concessão. Na prática, a relação de •!.

I~..
t
.c

,,

li
I

concessão de serviço, quanto ao objeto cindido, passa a envolver diretamente

poder concedente e subconcessionária.17 A concessionária original, em

relação ao objeto cindido, deixará de integrar a relação jurídica, eximindo-se

da responsabilidade pela parte subconcedida.18 Essa forma derivada de

substituição da concessionária está prevista no ar!. 26 da Lei Geral de

Concessões. confira-~

17 Conferir, nesse sentido, Marçal Justen Filho: "Dentro desse contexto é que se deve interpretar o
~ 20 do art. 26 da Lei n° 8.987. que prevê a sub-rogação do subconcessionário em todos os direitos e
obrigações do concessionário, nos limites da subconcessão. A regra tem de ser interpretada em função da
avença. ( ... ) na hipótese ora examinada o subconcessionário será titular de direitos em nome próprio em
face do poder concedente, podendo atuar tal como se fosse concessionário. Isso significa que o
concessionário deixará de ser titular dos direitos e dos deveres inerentes ao âmbito de atuação em que se
promover a sub-rogação do subconcessionário." (Teoria Geral das Concessões de Serviço Público, São
Paulo. ed. Dialética, 2003. p. 527).

18 Celso Antônio Bandeira de Mello defende: "Uma vez que a subconcessão deve ser precedida de
concorrência, deve-se concluir que a escolha do subconcessionário não é ato pertinente ao concessionário,
pois concorrência é procedimento de Direito Público, s6 efetuável por entidades governamentais. Assim,
tudo o que o concessionário poderá fazer, na matéria, é postular do concedente seu inequívoco direito à
exoneração de responsabilidade em relação à parte do serviço suscetível de ser subconcedida, na
conformidade da autorização do concedente." (Curso de Direito Administrativo, 2811. ed" São Paulo,
Malheiros Editores, 2011, p. 732).
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Art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no

contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder

concedente.

~ 10 A outorga de subconcessão será sempre precedida de

concorrência.

~ 20 O subconcessionário se sub-rogará todos os direitos e

obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão.

Essa opção contratual, como se vê, importaria alijar a In:fraero do

segmento CUja execução fosse contratada com terceiro. Caberia à

subconcessionária explorar diretamente, em nome próprio e sob sua integral

responsabilidade, a parte referente ao objeto subconcedido, pois este se sub-

rogaria "em todos os direitos e obrigações da subconcedente". No caso, a

adoção desse modelo pela Infraero importaria fazer com que a empresa

contratada se sub-rogasse em todos os direitos e obrigações relacionados ao

terminal de carga, alijando-se a Infraero.

Não foi esse o modelo contratual adotado. Não houve, por isso

mesmo, concessão ou subconcessão de serviço. A Infraero permanece, para

todos os efeitos jurídicos, delegatária integral e responsável pela

administração do aeroporto de Vitória, o que inclui o terminal de carga

objeto do contrato de concessão de uso de árr
25
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Por intermédio da concessão de uso de área, a Infraero pretende

transferir o direito de explorar comercialmente a infraestrutura em questão,

preservando, porém, uma série de atribuições e direitos relacionados ao

terminal de carga. Sob o ponto de vista econômico, o contrato preserva, em

favor da Infraero, o direito de receber parte da receita bruta obtida com a

exploração do terminal e dos servIços a ele inerentes.19 Esse tipo de

participação não sena viável num modelo de subconcessão, por meio do

qual, como já salientado, o subconcessionário se sub-roga em todos os

direitos da subconcedente (art. 26, ~ 2° da Lei de Concessões).

Além disso, a Infraero preservou o papel de decidir quanto ao modo de

constituir e prestar os serviços em relação ao terminal de cargas. Deveras, as

obrigações constantes da concessão de uso de área foram por ela fixadas .

Coube-lhe a definição do modelo de contratação, das obrigações a serem

assumidas pelo parceiro privado. Também é atribuição da lnfraero fiscalizar

a execução desse contrato, com a prerrogativa de, para tanto, vistoriar a

operação do terminal20; e, no caso de descumprimento das n~

19 Uma parcela do faturamentocompõe o preço mensal a ser pago pela concessionaria da área à
Infraero. Confira-se a minuta de contrato constante do edital: "15.2 O preç-o específico mensal (preço
básico, preço mínimo e de percentual incidente sobre ° faturamento bruto da atividade econômica do
concessionário, cumuláveis ou não, será reajustado, anualmente, a contar da data de vigência do prazo
contratual, tomandoMsepor base a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) ou outro
índice oficial que o venha substituir,no período; sem prejuízo do reajusteprevisto no item 14."

20 Confira-se: "7. Para efeito de fiscalização do cumprimento deste Cnntrato, a CONCEDENTE
terá livre acesso à área e aos demais elementos que julgar nec-essários".
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regulamentares ou contratuais aplicáveis, rescindir a relação jurídica,

sancionar administrativamente a empresa contratada e assumir diretamente a

- d . l21operaçao o terrmna .

Nada disso ocorreria caso tivesse havido uma subconcessão de serviço

referente ao terminal de carga. A Infraero, ao optar pela concessão de uso,

valeu-se de faculdade que, em seu caso, está prevista no art. 6°-A da Lei da

Infraero e, para empresas concessionárias em geral, está expressamente

prevista no art. 25 da Lei de Concessão. Com isso, preservou direitos e

responsabilidades em relação ao terminal.

Não pretendeu ela, portanto, transferir simplesmente o servIço a

particular, mediante subconcessão, como equivocadamente afirmou a

sentença recorrida. A presente contratação não pode, de modo algum, ser

confundida com uma subconcessão, nos termos definidos no art. 26 da Lei

8.987/95. As circunstâncias que descaracterizam esse modelo contratual no

presente caso são muitas. Destaco as mais evidentes e relevantes.
,.UNi

21 Itens V (Das Cominações) e VI (Da Inexecução e da Rescisão) da minuta de contrato.
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1) Para que fosse adotado o regime de concessão de serviço público à

iniciativa privada seria necessário aprovar, pelo Poder Executivo, um plano

de outorgas no qual constasse o aeroporto (ou terminal) a ser concedido.22

Não há plano de outorgas contemplando o terminal de cargas do Aeroporto

de Vitória. A contratação em exame, portanto, não poderia ser tornada corno

suposta concessão de serviço. Tratou-se de outro tipo de contratação, tanto

que foram dispensados os requisitos necessários à concessão de serviço a

particulares.

2) Se fosse realmente urna subconcessão de servIço a contratação

deveria ter sido previamente aprovada pela entidade titular do serviço, a

União, poder concedente do servIço de infraestrutura aeroportuária, e o

procedimento licitatório deveria ter sido conduzido pela autoridade

aeroportuária competente (art. 26 da Lei 8.987/95 e Decreto 7.624/2011). No

caso, corno se trata de mera contratação de terceiros peja Infraero, que

continua responsável pela administração do aeroporto corno um todo,

inclusive do respectivo terminal de cargas, não houve participação direta do

poder concedente do serviço de infraestrutura aeroportuária na condução do

processo licitatório.

~

22 Art. 2" do Decreto 7.624/2011.
28
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3) A contratação em exame não transfere à empresa privada contratada

todos os direitos e obrigações inerentes ao terminal de cargas, como

ocorreria se houvesse uma subconcessão do serviço (art. 26, ~ 2° da Lei

8.987/95). A Infraero mantém direitos econômicos sobre a receita obtida

com a exploração do terminal pela concessionária de uso e, além disso,

reserva para si prerrogativas relacionadas à gestão da área.

Como se vê, não é correto afirmar que a contratação de empresa

privada, pela Infraero, para assumir o terminal de cargas do Aeroporto de

Vitória tenha sido uma subconcessão de serviço disfarçada. O modelo

cóntratual à disposição da Infraero é outro. Por meio da concessão de uso da

área, a Infraero, por decisão própria, de caráter gerencial, optou por

estabelecer uma parceria com empresa privada, sem abrir mão integralmente

das atribuições relativas ao terminal (direitos e responsabilidades). A cessão

de uso do terminal enquadra-se na faculdade prevista na Lei da Infraero - e

que também é posta à disposição das prestadoras de serviço público pela Lei

de Concessões - art. 25, ~ 1° - de contratar com terceiros o exercício de

atividades inerentes ao serviço concedido. Não se confunde, portanto, com

hipótese de subconcessão do serviço (art. 26, ~ lO,da Lei de Concessões)?3pv
23 Ver, nesse sentido, Benedicto Porto Neto: "A Lei n. 8.987 prevê a subconcessão dos serviços

(art. 26, ~ ')0), que não se confunde com a transferência da concessão (art. 27), nem com a contratação de
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A regulamentação do setor assume evidente opção por dois caminhos

quanto à participação privada na infraestrutura aeroportuária. Existe o

caminho da outorga direta da infraestrutura, mecanismo por meio do qual a

União concede a gestão do aeroporto diretamente a empresa privada. E

também há um instrumento indireto de colaboração, que pode ser

implementado por meio de concessão de uso de área, a ser empregado pela

Infraero nos aeroportos que permaneçam por ela administrados.

Assim, enquanto não houver a decisão política (a ser tomada pelo

Executivo) de transferir integralmente a administração de aeroporto à

iniciativa privada, medida que depende, entre outros requisitos, da

elaboração de um plano geral de outorgas, é possível contar com a

participação da iniciativa privada na infraestrutura aeroportuária por meio de

concessão de uso de área em aeroportos administrados pela Infraero. A

empresa estatal recebeu autorização legal expressa para celebrar esse tipo de

contrato (art. 6°_Ada Lei da Infraero), além de diretriz do Executivo nesse

mesmo sentido (art. 30,VI da Portaria 288/2013 da SEAC).

~

terceiros para execução de atividades inerentes, acessórias ou complementares do serviço, que é
disciplinada pelo direito privado (art. 25, 9!lI' e 2')." (Concessão de Serviço Público no Regime da Lei n.
8.987/95 - Conceitos e Princípios, São Paulo, Malheiras Editores, 1998, p. 129).
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Como se vê, no caso em exame, a escolha do modelo contratual

obedeceu a normas legais e regulamentares que disciplinam sua atuação

como gestora do aeroporto. A lnfraero, no exercício de sua autonomia

gerencial, optou por oferecer melhorias e expansão do terminal de cargas do

Aeroporto de Vitória celebrando parceria com a iniciativa privada e, para

tanto, lançou mão do instrumento contratual que dispunha: a concessão de

uso de área.

A contratação em análise, portanto, não se enquadra em hipótese de

concessão ou subconcessão de serviço público, como foi equivocadamente

considerado na sentença recorri~
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CONCLUSÃO

Tendo em vista o exposto, respondo resumidamente à questão

apresentada.

A exploração privada de Terminal Logístico de Cargas Aéreas, em

aeroporto administrado pela Infraero, só pode ser transferida a particulares

por intermédio de contrato de subconcessão de serviço público? É legal a

sua exploração via contrato de concessão de uso de área pública?

o modelo contratual adotado pela Infraero para formalizar a parceria

com empresa privada na exploração de terminal de cargas no Aeroporto de

Vitória é compatível com a legislação geral de concessões de serviço público

e com a legislação setorial. Não se trata, como equivocadamente classificou

a sentença recorrida, de subconcessão de serviço PÚbl~
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A concessão de uso de área é espécie contratual pública, prevista

expressamente em lei para que a Infraero promova a gestão dos aeroportos

que lhe são delegados com a colaboração da iniciativa privada (art. 6°_A da

Lei da Infraero). Além disso, é a fórmula contratual prevista em diretriz

adotada pelo Executivo em relação à política comercial da empresa em

relação às áreas aeroportuárias operacionais, passíveis de exploração

econômica em regime de parceria com a iniciativa privada (art. 3° da Portaria

288/2013 da SEAC).

Esse modelo contratual configura contratação de terceiro para exercer

atividade integrante da universalidade objeto de delegação à Infraero.

Aeroporto é bem público por definição legal. Por isso, suas partes são, em

qualquer caso, objeto de concessão de uso de bem público. Esta não se

confunde com subconcessão de serviço público do art. 26 da Lei Geral de

Concessões, que é inaplicável ao caso, pois importaria a sub-rogação total

dos direitos e obrigações da Infraero pela subconcessionária, o que não

ocorreu no caso em tela. Deveras, a Infraero, com a contratação em exame,

preserva direitos econômicos sobre a exploração comercial do terminal de

cargas, além de reter atribuições regulatórias sobre a gestão da área. Além

d"'<o,"O hou", q""'quo<d,rmi,'o PO' P"" doEx~utivo , d. ANA~
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na elaboração de plano de outorgas, seja na condução do certame licitatório)

no sentido de legitimar uma delegação direta de infraestrutura aeroportuária

a empresa privada o que, no caso, de fato, não se pretende fazer.

Está equivocada, portanto, a premissa adotada na sentença recorrida,

segundo a qual a contratação impugnada configuraria uma subconcessão de

serviço público. A contratação em exame constitui concessão de uso de área,

que preserva direitos e obrigações para Infraero em relação ao terminal

concedido. Configura contratação prevista no art. 6°-A da Lei da Infraero,

como modelo adequado para a referida empresa contar com participação

privada na gestão dos aeroportos que administra.

É o parecer.

São Paulo, 27 de outubro de 2017.

LQQ~+ff
CARLOSARISUNDFELD

Professor Titular da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas
Doutor e Mestre pela Faculdade de Direito da PUC/SP

Presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público - s~
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DESPACHO N"jó/,OmS/2018

ASSUNTO: Homologação de concessão de Terminal de Logística de Carga (TECA).

REFERÊNCIA: Memorando nO1469/DN(DNSL)/2018, de 6 de março de 2018.

ANEXO: Parecer nO33/DSCNI2018, de 14 de março de 2018.

Visto.

Adoto o Parecer nO33/DSCNI2018, de 14 de março de 2018, firmado pelo
Superintendente de Consultoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios, Rafael da Anunciação, que
bem analisa a consulta, sob o abrigo da legislação de regência da matéria.

2. Remeta-se à Diretoria de Negócios Comerciais (DN), para clencia desta
manifestação legal e, com fundamento nela, adoção da providência a seu cargo, mediante a cautela
necessária.

Brasíliaj(, de março de 2018 .

.£//1"" j !C.
~&'~ERTO R 1

Diretor de Serviços e Suporte Jurídico

ESINR

Form. IV - AN n° 28/DJI20I4
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PARECER N° 33 IDSCN/2018

ASSUNTO: HOMOLOGAÇÃO DE CONCESSÃO DE TERMINAL DE LOGÍSTICA DE
CARGA (TECA).

REFERÊNCIA: DESPACHO W 92/DS/2018, DE 8 DE MARÇO DE 2018;
MEMORANDO N° 1469/DN(DNSL)/2018, DE 6 DE MARÇO DE 2018.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATNO. CONCESSÃO DE USO DE ÁREA.
ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA.
LEGALIDADE AFIRMADA PELA INFRAERO. QUESTÃO DISCUTID~
NO MANDADO DE SEGURANÇA N° 1002323-82.2017.4.3400.
APROVAÇÃO DE EDITAIS PELO ÓRGÃO JURÍDICO. APONTAMENTO
DO RISCO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE INSTRANSPONÍVEL
AO PROSSEGUIMENTO. DECISÃO DE GESTÃO. CAUTELA DE
CIENTIFICAR EVENTUAL CONTRATADO ACERCA DA QUESTÃO
JURÍDICA, CASO ESTA SEJA A DECISÃO DA ÁREA INTERESSADA.

ANEXO: DESPACHO W 92/DSI2018, DE 8 DE MARÇO DE 2018;
MEMORANDO N° 1469/DN(DNSL)/2018, DE 6 DE MARÇO DE 2018;
TERMO DE DECLARAÇÃO.

1. Trata-se de consulta formulada pela Diretoria de Negócios Comerciais (DN),
sobre a possibilidade de continuidade de processos licitatórios que tem por objeto a "concessão de
uso de área para exploração comercial e operacional da atividade de armazenagem e.
movimentação de carga internacionais e/ou nacionais".

I - RELATÓRIO

2. Por meio do Memorando n° 1469/DN(DNSL)/20I8, de 6 de março de 2018,
encaminhado à Diretoria de Serviços e Suporte Jurídico (DS), a DN expõe o seguinte:

Informamos a V. 58. que os processos de concessão de uso de área para exploração
comercial e operacional da atividade de armazenagem e movimentação de cargas
internacionais, elou nacionais dos Aeroportos de Petrolina, Teresina, Macapá e Belém
encontram. se na fase de homologação.

2. No entanto, cabe lembrar que foi emitida recomendação por parte da Consultoria
Jurídica e de Assuntos Regulat6rios - DSCN para que os atos referentes à contratação
somente fossem realizados após a suspensão ou reforma da sentença proferida no
Mandado de Segurança n° 1002323-82.2017.4.3400.

3. Há de se registrar que. além de SBVT,já foram firmados mais 4 contratos com o mesmo
objeto nos aeroportos de Goiânia, Curitiba, Recife e São José dos Campos. Este último
ainda não transferidas as operações para o concessionário, Afirmamos que a melhoria o

Form. 1-AN nO 28/DJ120J 4
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resultado econômico financeiro das 3 primeiras concessões é de aproximadamente 60%,
o que representa um incremento de receitas da ordem de R$ 8,7 milhões nos últimos 6
meses, se comparado com o mesmo período do exercício anterior.

4. Entre janeiro e início de março deste ano, foram realizadas 9 licitações. referentes aos
terminais de cargas de Petrolina, Londrina, Belém, Macapá, Boa Vista, João Pessoa,
Teresina, Navegantes e JoinviJle. Cabe destacar que. com exceção dos TECAs de Belém,
Navegantes e Joinville, todos os outros eram deficitários, ou seja, consumiam mais
recursos da infraero do que geravam receitas.

5. Com o resultado da fase de lance dessas licitações, obtivemos os seguintes resultados:

(...)
6. No demonstrativo abaixo, apresentamos um comparativo do resultado dos TECAs em
2017 e a projeção para os próximos 12 meses. Observa-se que, embora se trate de TECAs
relativamente pequenos, o ganho financeiro é considerável, pois sairíamos de um
resultado negativo de R$ 617 mil, para um resultado positivo de, no minimo, R$ 2,1
milhões.

( ..)
7. Abaixo, segue o quadro de riscos quanto a homologação ou não dos processos, sob a
ótica da Diretoria Comercial:

( ..)

8. Considerando a ótica do quadro apresentado acima, identificamos que os riscos
associados à não homologação do processo de concessão do TECA terão maior
severidade frente a sua homologação. Consideramos especialmente o risco 4, que aponta
para possível prejuízo da imagem da Infraero frente a não homologação do processo,
podendo, inclusive, prejudicar a concorrência em outras licitações que estão em
andamento.

9. Destacamos ainda que, sob nossa avaJiação, os riscos relacionados a não homoJogação
além de serem mais severos, podem afetar seriamente o planejamento de novas
concessões de áreas.

JO. Desta forma, consideramos que a não homologação da licitação oferece maior
impacto negativo para a Infraero, pois além de privar a empresa das receitas oriundas
deste negócio irá manter o prejuízo fmanceiro apresentado pelo terminal impactando no
resultado da empresa.

11. Ainda, com vistas a subsidiar decisão, apresentamos abaixo análise SWOT refere.nte
ao cenário de homologação dos processos:

(...)

] 2. Observa-se acima que a oportunidade de homologação das concessões neste momento
possui mais forças positivas a serem consideradas, o que reforça, desta maneira, a
avaliação realizada soba ótica de riscos já realizada.

13, Diante de lodo o exposto e, considerando os impactos financeiros a serem causados
com a paralisação dos processos de contratação, solicito a V. Sa. -a emissão de novo
parecer acerca da continuidade dos processos de concessão de uso de área para exploração
comercial e operacional da atividade de armazenagem e movimentação de cargas
internacionais e/ou nacionais, na brevidade que o caso requer.

3. Anexo a tal Memorando consta o Parecer n° 05/DJ/2017, de 20 de abril de
2017, que defende a legalidade do modelo utilizado pela Infraero para a concessão de uso de área
para exploração da atividade de armazenagem e movimentação de cargas.

4. Ante à manifestação da DN, a DS, por meio do Despacho n° 92IOS/2018, de
8 de março de 2018, encaminhou o assunto para manifestação desta Superintendência de
Consultoria Jurídica c de Assuntos Regulatórios (DSCN).

5. É o relatório.

Form. 1- AN n° 28/DJ/2014
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11- APRECIA CÃO

Em linhas gerais, este foi o nosso posicionamento:
Conforme destacado ao longo deste Parecer. historicamente a Infraero sempre operou os
tenrunais de carga de forma direta nos aeroportos que administra. Apenas no inkio do
ano de 2017 é que, por decisão de gestão, visando à eficiência do serviço. começou a
realizar tal exploração de forma indireta, em colaboração com a iniciativa privada, por
meio da concessão de uso de área.

6. Conforme se extrai da manifestação da DN, ao longo do ano de 2017 a
Infraero modificou sua estratégia de exploração de Terminais de Carga em aeroportos, área
aeroportuária que explorava de forma direta, passando a promover a concessão de uso, para
explorá-Ia de forma indireta.

7. Neste contexto, foram realizadas as concessões de uso de área dos Terminais
de Cargas dos Aeroportos de Vitória, Goiânia, Curitiba, Recife e São José dos Campos. Ainda no
ano de 2017 houve o ajuizamento do Mandado de Segurança n° 1002323-82.2017.4.3400,
questionando a legalidade da licitação promovida para a concessão do TECA do Aeroporto de
Vitória.

8. À luz da sentença proferida em tal ação, que concedeu a segurança, esta
DSCN, ao analisar outros editais de mesmo objeto, relatou tal fato, sugerindo que não se adotasse
medidas tendentes a novas contratações, tendo em vista o risco jurídico representado pela sentença
proferida naquele mandamus. •

9.

A juridicidade de tal contrato é situacão já enfrentando pelo órgão jurídico da
empresa, o qual entende pela sna possibilidade. No sentido da tese defendida pela
Infraero, destacamos Parecer da lavra do professor Carlos Ari Sundfeld, em que
demonstra que a concessAo de uso de área, como no caso em tela. é tínico
instrumento de gestão do serviço público, constituindo a ferramenta adequada a
atender o fim visado pela Infraero. de buscar a participacão do setor privado na
operado dos terminais de carga situados em aeroportos que administra.

Não obstante. compete destacar que houve o ajuizamento do Mandado de Segurança n')
1002323-82.2017.4.01.3400, que tem como causa de pedir o entendimento jurídico
segundo o qual a administração e operação de terminais de carga em aeroportos constitui
serviço público aeroportuário.

Conforme se demonstra ao longo desta manifestação, este órgão jundíco entende
equivocada tal tese. Nos termos do aqui demonstrado. a operação de terminais de carga,
quando envolver carga nacional, é atividade econômica em sentido estrito. De seu turno,
a sua operação envolvendo cargas internacionais constitui serviço público aduaneiro, e
não da infraestrutura aeroportuária. Assim, ainda que tal atividade possa vir a constituir
serviço público, jamais será serviço público da infraestrutura aeroportuária.

No curso dc lal ação, houve decisão judícial- antes de ouvida a Infraero - no sentido de
se suspender a licitação 004/LALIISBVTI20l7, bem como o contrato dela decorrente.
Após a regular apresentação das informações no bojo do mandamus, o juízo revogou a
decisão liminar, o que permitiu o regular prosseguimento do contrato firmado pela
Infraero, objetivando a concessão de uso de área do tenninal de carga do Aeroporto de
Vitória.

Form. 1- AN n° 28/DJ12014

Em 27 de setembro de 2017, o aludido Mandado de Segurança foi sentenciado. Na
oportunidade, o juízo se posicionou no sentido da tese da impetrante, de que tal atividade
constitui serviço público aeroportuário e, neste contexto, a concessão somente seria
possível nos termos daLei n° 8.981, de 13 de fevereiro de 1995, na forma de subconcessão
de serviço p6blico.

Ocorre que a concessão de serviço público da infraestrutura aeroportuária é competência
da Agência Nacional de Aviação Civil (a qualjá se posicionou no sentido da licitude da
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consubstancia subconcessão de serviço público aeroportuário, a Infraero estará impedida
de levar adiante o seu intento.

Neste cenário, a existência de decisão judicial que determine a nulidade do contrato ora
f1rmado, sob a tese de que constitui serviço público da infraestrutura aeroportuária. causa
efeito renexo nas demais contratações de mesma natureza, na medida em que introduz no
contexto jurídico entendimento de que a contratação necessita de prévia e expressa
autorização da União, bem como deve ser regida pela Lei nO8.987, de 1995.

Isto posto, registramos que a presente análise jurídica se limitará a avaliar a fase intema
da licitação à luz do entendimento defendido pela Infraero, no sentido de que a espécie
não trata de subconccssão de serviço público. mas sim de típica concessão de uso de área.

Não obstante, à luz da situação acima delineada, cabe o registro de que há riscos à
seguranca jurídica da contratacão enquanto a aludida decisão judicial estiver
vigente. Assim, recomenda-se que os atos tendentes à contratação pretendida nestes
autos somente se opere quando houver a suspensão ou reforma de tal sentença.

(destacamos)

10. Nesta toada, importante esclarecer que a DSCN afirmou a legalidade da tese
encampada pela Infraero, aprovando a fase interna da licitação. Todavia, na oportunidade houve o
apontamento de risco jurídico, de modo que efetuamos recomendação que não se adotasse medidas
tendentes à contratação. Aqui não houve apontamento de óbice jurídico intransponível, vez que,
neste ponto, o parecer não tem força vinculante. Tanto é assim que, conforme esclarece a DN, as
licitações foram processadas também em sua fase externa.

lI. Naturalmente não compete ao órgão jurídico a avaliação dos riscos do
negócio pretendido pela área gestora, mas tão somente avaliar os aspectos jurídicos da contratação,
apontando os riscos inerentes à tomada de decisão. Assim, para que não paire dúvidas, esta DSCN
afirma a juridicidade do negócio pretendido.
12. Deste modo, data venia, não cabe a emissão de novo parecer no sentido de
reformular o que foi exposto quando da aprovação dos editais, vez que o contexto jurídico
permanecesse inalterado.
13. Entendemos, assim, que o que a DN aponta é a sua decisão de prosseguir com
a contratação, após a ponderação dos riscos inerentes ao negócio, sobretudo considerando a sua
vantajosidade econômica para a Infraero.

14. Nesta senda, julgamos conveniente que, se esta for a decisão de gcstão da DN,
antes de se fumar o contrato com os licitantes que ofertaram o preço mais vantajoso, se proceda à
assinatura de termo que inclua nos riscos alocados ao concessionário eventuais efeitos jurídicos
que possam advir da tese jurídica acolhida na sentença do mandado de segurança n° 1002323-
82.2017.4.3400.
15. Isto posto, reafirmamos a juridicidade do negócio jurídico pretendido pela
Infraero no presente caso, esclarecendo que a questão jurídica decorrente da tese acolhida na
sentença do mandado de segurança nO 1002323-82.2017.4.3400 não representa óbice jurídico
intransponível à assinatura de novos contratos. Na oportunidade da aprovação dos editais para
objeto semelhante, esta DSCN apontou o fato por entende-lo relevante para a tomada de decisão.
O prosseguimento, ou não, de tais processos, seja naquele momento, seja agora, depende de
decisão de gestão, que deve considerar esse risco.

16. Nada obstante, caso seja a decisão da DN no sentido de prosseguimento,
conforme aponta a análise realizada no Memorando n° 1469/DN(DNSL)/20l8, de 6 de março de
2018, sugerimos que seja colhido, antes da assinatura, declaração do licitante declarado vencedor
no sentido de que tem conhecimento da questão jurídica debatida naquela ação judicial, alocando-
se o risco dos eventuais efeitos daquela tese ao concessionário de uso de área, na forma da minuta
em anexo, a fim de mitigar eventuais tuturos danos aos interesses da Infraero.

Form. 1- AN nO 28/DJ12014
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17. Ante o exposto, reafirmamos a juridicidade do negócio jurídico pretendido
pela Infraero no presente caso, esclarecendo que a questão jurídica decorrente da tese acolhida na
sentença do mandado de segurança n° 1002323-82.2017.4.3400 não representa óbice jurídico
intransponível à assinatura de novos contratos.

18. Nada obstante, caso haja decisão no sentido de prosseguimento, conforme
aponta a análise realizada no Memorando n° 1469/DN(DNSL)12018, de 6 de março de 2018,
sugerimos que seja colhido, antes da assinatura do contrato, declaração do licitante vencedor no
sentido de que tem conhecimento da questão jurídica debatida naquela ação judicial, alocando-se
o risco dos eventuais efeitos daquela tese ao concessionário de uso de área, na forma da minuta
em anexo, a fim de mitigar eventuais futuros danos aos interesses da lnfraero.

Brasília, 14 de março de 2018.

5

".

Remeta-se ao Diretor de Serviços e Suporte Jurídico, conforme consta do
Despacho n° 92/DS/2018, de 8 de rnarço de 2018.

d"i4c ~lUÚ
~EL DA ANUNCIAÇÃO

Superintendente de Consultoria Jurídica e de Assuntos Regulatórios

Form. 1- AN n" 281DJ/2014
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TERMO DE COMPROMISSO

Em razão da impetração do Mandado de Segurança n° 1002323.82.2017.4.3400, em
trâmite na Seção Judiciária do Distrito Federal, a Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - Infraero e a (nome da empresa vencedora), (vencedora da Licitação n°
XXX), de comum acordo, resolvem estabelecer os seguintes compromissos:

- INFRAERO: valer-se dos meios processuais adequados à defesa da legalidade do
contrato administrativo e, na eventual hipótese de provimento judicial contrário aos seus
interesses, devolver, proporcionalmente, o valor recebido a título de preço básico inicial
estabelecido no subitem XXX das condições gerais anexas ao contrato;

. EMPRESA XXX: assumir, na eventual hipótese de provimento judicial ou
administrativo contrário à continuidade do contrato, os efeitos e implicações de seu
interesse exclusivo, renunciando a eventual direito disponível porventura atingido em
decorrência da tese debatida no referido litígio.

REPRESENTANTE DA INFRAERO

Testemunha:

CPF:

Testemunha:

CPF:

REPRESENTANTE DA XXX

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionárias e Locadoras, Lote 05 - Ediffcio Sede

CEP: 71.608-900 Brasília - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312-1732/3666 Fax: (Oxx) (61) 3212-3496

Homepage: htlp:l/www.infraero.qov.br

http://htlp:l/www.infraero.qov.br
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DESPACHO N° 9.;1 /DS/2018

ASSUNTO: Homologação de concessão de Terminal de Logística de Carga (TECA).

REFERÊNCIA: Mandado de Segurança n° 1002323-82.2017.4.3400; e
Parecer nO05/DJI2017, de 20 de abril de 2017.

ANEXO: Memorando n° 1469/DN(DNSL)/2018, de 6 de março de 2018.

Visto. •

~.

Remcta-se à Superintendência de Consultoria Jurídica e de Assuntos
Regulatórios (DSCN) para conhecimento da demanda encaminhada pela DiretOlia de Negócios
Comerciais (DC) por meio do Memorando n° 1469/DN(DNSL)12018, de 6 de março de 2018, e
emita parecer sobre o assunto, mediante a cautela necessária, com retorno ao Diretor de Serviços
e Suporte Jurídico.

Brasília, 8 de março de 2018.

~'-~.£/(.~ _--l
~UARDO ROBERTO S'füCKE~

Diretor de Serviços e Suporte Jurídico

.>

I y
I .

I .,

ES/NR
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Memorando n.o 1469/DN(DNSL)/2018

Senhor Diretor de Serviços e Suporte Jurídico - DS

Brasília, 06 de março de 2018.

Assunto: Homologação das Concessões dos
TECAs

Informamos a V.Sa que os processos de concessão de uso de área para exploração

comercial e operacional da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais

e/ou nacionais dos Aeroportos de Petrolina, Teresina, Macapá e Belém encontram-se na fase de

homologação.

2. No entanto, cabe lembrar que foi emitida recomendação por parte da Consultoria

Jurídica e de Assuntos Regulat6rios - DSCN para que os atos referentes à contratação somente

fossem realizados após a suspensão ou reforma da sentença proferida no Mandado de Segurança nO

1002323-82.2017.4.3400.

3. Há de se registrar que, além de SBVT, já foram firmados mais 4 contratos com o

mesmo objeto nos aeroportos de Goiânia, Curitiba, Recife e São José dos Campos. Este último ainda

não transferidas as operações para o concessionário. Afirmamos que a melhoria do resultado

econômico financeiro das 3 primeiras concessões é de aproximadamente 60%, o que representa um

incremento de receitas da ordem de R$ 8,7 milhões nos últimos 6 meses, se comparado com o

mesmo período do exercício anterior.

4. Entre janeiro e início de março deste ano, foram realizadas 9 licitações, referentes

aos terminais de cargas de Petrolina, Londrina, Belém, Macapá, Boa Vista, João Pessoa, Teresina,

Navegantes e Joinville. Cabe destacar que, com exceção dos TECAs de Belém, Navegantes e

JoinvilIe, todos os outros eram deficitários, ou seja, consumiam mais recursos da Infraero do que

geravam receitas.

5. Com o resultado da fase de lance dessas licitações, obtivemos os seguintes resultados:

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária .Infraero !
Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessiol)árias e Locadoras, Lote 5 - Ediffcio Sed

CEP: 71608-050 - BAASILlA - DF - BRASIL
Fone: (0)0<) (61) 3312-3130/3604 Fax: (Oxx) (61) 3312.3487

Homepage: http://www.infraero.gov.br

http://www.infraero.gov.br
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Continuação Memorando n.o 1469/DN(DNSL)12018

DATADA AEROPORTO PMM ARREMATADO ÁGIO
Resultado TECA. PMM ARREMATADO

LICITAÇÃO 2017 ANO
23/jan SB?L 10.000,00 14.600,00 46% . 171.366,69 175.200,00
2S/jan SBLO 15.000,00 30.000,00 100% . 59.898,21 360.000,00
29/jan SBBE 30.000,00 45.000,00 50% 323.974,08 540.000,00
31/jan SBMQ 6.500,00 6.600,00 1,5% . 302.624,14 79.200,00
02/tev SBBV 10.000,00 29.500,00 195% . 61.016,97 354.000,00
05/tev SBJ? 12.000,00 28.285,00 136% • 242.145,08 339.420,00
07/tev SBTE 12.500,00 23.160,00 85% . 104.583,25 277.920,00
28/tev SBNF 600.000,00 995.000,00 66% 12.380.285,26 11.940.000,00
01/mar SBJV 325.000,00 625.000,00 80% 4.885.946,38 7.620.000,00

.Sem carga nacional •
6. No demonstrativo abaixo, apresentamos um comparativo do resultado dos TECAs

em 2017 e a projeção para os próximos 12 meses. Observa-se que, embora se trate de TECAs

relativamente pequenos, o ganho financeiro é considerável, pois sairíamos de um resultado negativo

de R$ 617 mil, para um resultado positivo de, no mínimo, R$ 2,1 milhões.

AEROPORTO RESULTADO 2017 (Sem CNI ARREMATADO MENSAL ARREMATADO ANUAL
SBPl . 171.366,69 14.600,00 175.200,00
SBlO - 59.898,21 30.000,00 360.000,00
SBBE 323.974,08 45.000,00 540.000,00
SBMQ . 302.624,14 6.600,00 79,200,00
SBBV . 61.016,97 29.500,00 354.000,00
SBJP - 242.145,08 28.285,00 339.420,00
SBTE - 104.583,25 23.160,00 277.920,00
TOTAIS - 617.660,26 177.145,00 2.125.740,00

7. Abaixo, segue o quadro de riscos quanto a homologação ou não dos processos, sob a

ótica da Diretoria Comercial:

•
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'.E.isco 0.1 - intei])'e13çc5esjudici~is. .'
'.Classificação: Médio. ' ... '

" ' ,,- - ' .....
: .~.

. ,'Risco02.,.devoluçã~ dosval6res obtidos mm.acOIlcessãocáso Jiaj~
Homologação daCon~essã6deciSão judicial neste s~ntido. . .. ...
do.TECA . . . "Classificação: lVIédio .

il.isêo 03:'- peicepção negativa porp~rte dOlIlerc~doq';~hto aos
'proces~s-de co:nce.ss9~s.' - - .

". Classificação: Baixo'

Risco. 04 - percepção negativa por parte do mercado quanto aos novos
processos de concessão que estão em andamento.
Classificação: Alto

Risco 05 - perder o "time" do negócio frente ao momento de
recuperação da econômica e consequentemente do mercado de
logística.
Classificação: Alto

Não Homologação da
Concessão do TECA

Risco 06 - redução da capacidade de geração de receita da lnfraero no
ano corrente frente a falta de pagamentos por parte do concessionário.
Classificação: Médio

Risco 07 - manter impacto gerado pelo prejUlzo financeiro
apresentado pelos TECAs no resultado da InCraero
Classificação: Alto

8. Considerando a ótica do quadro apresentado acima, identificamos que os riscos

associados à não homologação do processo de concessão do TECA terão maior severidade frente a

sua homologação. Consideramos especialmente o risco 4, que aponta para possível prejuízo da

imagem da Infraero frente a não homologação do processo, podendo, inclusive, prejudicar a

concorrência em outras licitações que estão andamento.

9. Destacamos ainda que, sob nossa avaliação, os riscos relacionados a não

homologação além de serem mais severos, podem afetar seriamente o planejamento de novas
concessões de áreas.

Empresa Brasll.lra d. Infra.strutura A.roportuárla -Infra.ro JI
Estrada Parqua Aaroporto, S.tor d. Concessloryárias • Locadoras. Lote 5 - Ed,ke~e

eEP: 71608-050 - BRASILlA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312-3130/3604 Fax: (Oxx) (61) 3312'3487

Homepage: hnp://www.lnfraero.gov.br
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10. Desta forma, consideramos que a não homologação da licitação oferece maior

impacto negativo para a Infraero, pois além de privar a empresa das receitas oriundas deste negócio

irá manter o prejuízo financeiro apresentado pelo terminal impactando no resultado da empresa.

11. Ainda, com vistas a subsidiar decisão, apresentamos abaixo análise SWOT referente

ao cenário de homologação dos processos:

Forcas:
Fraquezas:

- Manutenção do interesse dos players em nas outras
licitações que estão em andamento • Possibilidade de devolução dos valores arrecadados
- A maioria dos TECAs apresentam resultados frente a uma decisão judicial.financeiros negativos, sendo estabelecida a
lucratividade a partir da concessão.

Oportunidades:
Ameaças:

- Aquecimento no mercado logístico.
- Capilarização dos negócios. - Possíveis Interpelações Judiciais.- Desenvolvimento de novos negócios com base na
flexibilidade do concessionário.

•

12. Observa-se acima que a oportunidade de homologação das concessões neste

I

momento possui mais forças positivas a serem consideradas, o que reforça, desta maneira, a

avaliação realizada sob a ótica de riscos já realizada.

13. Diante de todo o exposto e, considerando os impactos financeiros a serem causados

com a paralisação dos processos de contratação, solicito a V.Sa. a emissão de novo parecer acerca

da continuidade dos processos de concessão de uso de área para exploração comercial e operacional

da atividade de armazenagem e movimentação de carg~efn2onais e/ou nacionais, na brevidade

que o caso requer. ;#
~0-:-!r

ARTINS MARSICANO RODRIGUES
Diretor de Negócios Comerciais

c.c.:
LAAG-I=l
SLDP/ROIM

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária .lnfraero
Estrada Parque Aeroporto, Selor de Concessionárias e Locadoras, Lote 5 - Edifício Sede

CEP: 7160B-050 - BRASíLIA - DF - BRASIL
Fone: (o",,) (61) 3312.3130/3604 Fax: (0""1 (61) 3312-3487

Homepage; hllp://www.infraero.gov.br
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Rafael da Anunciacao

De:
Enviado em:
Para:
Cc:

Assunto:
Anexos:
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Marx Martins Marsicano Rodrigues
sexta-feira, 5 dejaneiro de 201812:08
Rafael da Anunciacao
Edson Antunes Nogueira; Jose Antonio Pessoa Neto; Eduardo Roberto
Stuckert Neto
Re: Posicionamento TECAS
image002.gif

Fl. N°

383

Prezado Dr. Rafael,

Para que prossigamos com a realização dos processos na celeridade que a Infraero necessita - diante da situação
financeira e ânsia para melhor gestão dos nossos tecas, e diante da razoabilidade Juridica e técnica que os processos
anteriores prosseguiram, sobretudo, sem contestações judicias. Os
Pontos suscitados abaixo e/ou fragilidade na execução dos processos realizados, manifesto-me pela célere
continuidade nos termos até então estabelecidos.
Agradeço o contumaz e eficiente apoio por parte do sr e desta superintendência.--.;
3S
V1arx

Enviado do meu iPhone

Em 2 de jan de 2018, às 16:07, Rafael da Anunciacao <ranunciacao.br@infraero.gov.br> escreveu:

Prezado Marx,

conforme conversamos, apresento abaixo informação sobre os processos que estão nesta DJCN
para análise e, ao fim, questões jurídícas que precisam ser avaliadas pela DC para prosseguimento.
Copio o Edson, para conhecimento, e para que retifique alguma informação, bem como o José
Antônio, vez que já havia conversado com ele sobre as cláusulas do Edital que aqui destaco:

Processos:
- Londrina
- Belém
- Boa Vista
- Petrolina
- João Pessoa
- Macapá
- Campo de Marte

Aprovação pela DIREXe pelo CA: NÃO SERÁ NECESSÁRIO, uma vez que todos são concessão de uso
de área inferior a 50.000 m', com prazo de 120 meses.

Cláusulas que necessitam de ratificação ou alteração pela DC:

1- ATESTADOS DECAPACIDADE TtCNICA;
Os editais estão trazendo a exigência de que a licitante comprove experiência na operação de SO%
da movimentação (em toneladas) da carga movimentada em 12 meses no TECAobjeto da licitação.
A cláusula em questão permite que a comprovação seja realizada não só por atestados da licitante,
mas também de seus sócios. Isto é, se uma pessoa física é sócio de outras empresas (não licitantes),
poderá utilizar atestados destas terceiras empresas para comprovar a capacidade da licitante.
O meu apontamento é no sentido de que a capacidade de determinada empresa não implica a
conclusão de que todas demais empresas que tenham sócio em comum possuem a mesma
capacidade operacional.



J~~~j",:;~."'::,,'10;;;.;~ ••• ""id""do. m,:"',m do,,"o '''oro,
Comerciai, constante do anexo,

2 - ASPECTOTEMPORAL DOSATESTADOSDECAPACIDADE TÉCNICA
Em alguns editais que estão aqui na DJCN, a cláusula que trata da atestação da capacidade técnica
não está trazendo uma limitação temporal, isto é, para comprovar o movimento de X toneladas, a
empresa pode juntar e somar documentos de qualquer período temporal.
Note que o montante da capacídade que exigimos é com base na movimentação de 12 meses.
Assim, a nossa própria exigência é de toneiagem/ano.
Da forma que está instruído, estamos permitindo que a empresa some toda a operação que realizou
durante todo o seu período de atividade (20 anos, por exemplo).
Entendo que a inexistência de limitação temporal prejudica a própria exigência de comprovação de
atestação da capacidade,
É que esse tipo de exigência serve para garantir que a contratada terá condições de realizar o
objeto.
Assim, se em determinado TECAtive 20 toneladas de carga movimentada no último ano, a Infraero
está exigindo que comprove a movimentação de 10 toneladas,
Da forma como está no edital, a comprovação pode se dar, por exemplo, pela comprovação de que
a empresa movimentou 1 tonelada por ano nos últimos 10 anos,
Neste exemplo, me parece que o que está sendo comprovado é a capacidade para movimentar 1
tonelada por ano,
Assim, se na licitação uma empresa comprova 1 tonelada por ano, durante 10 anos, está habilitada.
Mas se outra empresa comprovar a capacidade de 9 toneladas em um ano, não estará habilitada,
Neste exemplo o nosso edital presume que a empresa que movimenta 1 tonelada por ano tem
maior capacidade do que a que movimentou 9 toneladas em um ano, em razão de atuar há mais
tempo no mercado,

Sobre estes dois aspectos, lembro que a capacidade técnica é faculdade da Infraero, que pode exigir
ou não. Se exigir, o percentual de SO%é limite máximo, sendo lícito exigir percentual inferior.
Se as questões acima levantadas se destinam a ampliar a competição, do ponto de vista jurídico a
solução seria reduzir o percentual da exigência,

Fico à disposição e no retorno da posição da DCsobre os dois pontos aqui levantados,

At.te,

•

•
<imageOO1.gif>

RAFAEL DA ANUNCIAÇÃO
Superintendente
Superintendência de Consultoria Jurfdica - DJCN
Diretoria Jurídica e de Assuntos Regulat6rios - DJ
ranunciacao.br@infraero.gov.br' 61 33123344
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NOTA TÉCNICA n.O 2 c2 IDNSU2018

Senhor Diretor de Negócios Comerciais - DN

Pago na

\

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária .Infraero
SCS Quadra 04 - Bloco A - Lotes 106/136 . Ed. Centro Oeste

CEP: 70304-906 - Brasília/DF
Fone: (Oxx) (61) 3312-3067

Homepage: http://www.infraero.gov.br

Assunto: Concessão de uso de área para
exploração da comercial
operacional da atividade de
armazenagem e movimentação
de cargas internacionais e/ou
nacionais no Aeroporto de
UberlândialMG.

I- PROPOSIÇÃO

Encaminho para aprovação e submissão à Diretoria Executiva a
proposta para Concessão de uso de área com investimento, para exploração comercial e
operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou
nacionais no Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato (SBUL).

11 - JUSTIFICA TIV A

2. As concessões de uso de áreas comerciais em aeroportos estão em
conformidade com a própria finalidade da Infraero, expressa no Artigo 20 da Lei n.o 5.862,
de 12 de dezembro de 1972, em que: "A Infraero terá por finalidade implantar,
administrar, operar e explorar industrial e comercialmente a infraestrutura aeroportuária
que lhe for atribuída pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República".

3. A oportunidade e conveniência da contratação, encontram-se
amparadas pelo(s) objetivo(s) estratégicos 6, 7 e 8 do Planejamento Empresarial
2018/2022 da Empresa, conforme seguem: "Garantir infraestrutura e serviços de
qualidade", "Ampliar as receitas e desenvolver negócios" e "Ampliar os resultados
financeiros com otimização de custos e despesas".

4. O município de Uberlândia está localizado a aproximadàmente 550 km
a oeste da capital administrativa e financeira do Estado, Belo Horizonte, dentro do
chamado triângulo mineiro. A cidade possui localização geográfica estratégica e
apresenta potencial e condições ideais de desenvolvimento considerando sua localização
praticamente no centro geométrico do Brasil e do continente sul-americano.

5. Com uma população de aproximadamente 620 mil habitantes, o
município é considerado o mais populoso da região do triângulo mineiro e o segundo do
estado de Minas Gerais. Também é considerada a quarta maior cidade do interíor do país
e a maior fora do estado de São Paulo, apresentando uma taxa de urbanização de 97,56%
e um IDH de aproximadamente 0,830.

6. Entre outras potencialidades, Uberlândia tem ligação aérea, ferroviária J

e rodoviária com os principais e maiores centros comerciais e financeiro~-iiaís,
apresentando a logística multimodal como sua maior vocação comercial. O mun~ .~_. --~=--'-.. -
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atendido por cinco rodovias federais de grande importância para o desenvolvimento das
regiões sul, sudeste e centro-oeste. Seu pm gira em tomo de R$ 18,67 bilhões com
destaque para a prestação de serviços.

7. O Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato é o
2° maior do Estado em número de passageiros e tem capacidade para atender mais de 2,4
milhões de passageiros anuais. Recentemente, passou por alguns processos de
modernização, incluindo reforço nos pavimentos de pátio e pista e hoje comporta
aeronaves do porte do Boeing 737 e Airbus A 320. Linhas regulares oferecem opções de
voos diretos para algumas das principais capitais do pais como São Paulo, Rio de Janeiro,
Belo Horizonte, Brasília e Goiânia.

8. Além disso, o aeroporto atende uma rica região de desenvolvimento
industrial, agropecuária, comércio e serviços diversos. É uma região onde estão
localizadas inúmeras universidades e que já está consolidada como um importante destino
nacional para o segmento de turismo e negócios. Segundo dados do Ministério do
Desenvolvimento da Indústria e Comércio Exterior (MDIC), aproximadamente 235
empresas estão sediadas em Uberlândia e em municípios adjacentes como Araguari,
Catalão, Ituiutaba e Uberaba, com índices de importação na casa de US$ 2,5 bilhões.

9. Neste cenário, considera-se coerente a proposta de incluir o aeroporto
no projeto de concessão de uso de área para implantação de complexo logístico, tendo em
vista vocação comercial do aeroporto e condições ideais de implantação de infraestrutura
voltada para distribuição regional e nacional de cargas, contribuindo não só com os
índices de desenvolvimento social e econômico da região como pela busca do
fortalecimento das bases financeiras da Infraero.

10. Cabe lembrar que anteriormente foi aprovado por meio do Voto nO
025/DC/20 15, concessão de área com objeto similar, no entanto, em razão do fracasso da
licitação foi realizada revisão das condições e apresentação da presente proposição, que
especial, prevê a possibilidade de alfandegamento da área, diferentemente do primeiro do
processo.

m. PRAZO CONTRATUAL

11. O prazo de vigência contratual será de 300 (trezentos) meses, COM
INVESTIMENTO, conforme disposto no Termo de Referência.

12. Justificativa do Prazo: o prazo de vigência encontra amparo na previsão
contida na alinea "a" do inciso I do parágrafo 2°, do artigo 49 do Regulamento Interno de
Licitações e Contratos da Infraero, combinado com o item 11, alínea "b", da NI
13.03IE(COM), de 27/02/2011. Além disso, o prazo de concessão tem que ser suficiente
para que haja o retomo financeiro do concessionário, o que tomará o certame mais
atraente estimulando a participação de empresas interessadas.

13. A decisão para opção do prazo de concessão ser de 300 meses foi

amparada no EstudOE::r~::~:~j:~::e~:f::::::~a ::~o:::~:: ~I::ra:~oontou,JjJpV o dos

SCS Quadra 04 - Bloco A - Lotes 106/136 - Ed. Centro Oeste /
CEP: 70304-906 - Brasília/OF
Fone: (Oxx) (61) 3312-3067

Homepage: http://www.infraero.gov.br
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seus indicadores econômicos, ser este o prazo adequado para o retorno financeiro do
futuro concessionário, bem como para viabilidade à NFRAERO. O estudo foi
encaminhado à DFFO, por meio do Memorando n° 512/DCSL(SLDP)/2018, de
24/01/2018, e validado por meio do Memorando n° 1206/FOIPI2018, de 26/02/2018.

IV. PREÇO ESTIMADO, FORMA DE PAGAMENTO E CRITÉRIO DE
REAJUSTE

14. Os preços serão compostos conforme a seguir:

13.1 Adicional de Preço Fixo - R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais), a ser pago em parcela única, à vista, até o 10° dia útil a
partir da assinatura do contrato;

13.2 Preço Mínimo Mensal - R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

15. Percentual variável a ser aplicado sobre o faturamento bruto mensal
auferido na exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e
movimentação de cargas internacionais e nacionais a ser repassado à Infraero, na base de:

14.1 Se modal marítimo: 15% (quinze por cento), incluindo as
atividades de Aeroporto Industrial e demais serviços correlatos

14.2 Se modal Aéreo: 27% (vinte e sete por cento), incluindo as
atividades de Aeroporto Industrial e demais serviços correlatos,
já computado o valor do ATAERO, incorporado na tabela
tarifária, a partir de 01/01/2017; e,

14.3 Se modal Terrestre: 20% (vinte por cento), incluindo Aeroporto
Industrial e demais serviços correlatos.

16. Mensalmente, prevalecerá como valor a ser pago pelo Concessionário
à Infraero o maior dos valores definidos nas condições expressas nos subitens 15 e 16,
precedentes.

17. O menor Valor Global previsto para esta concessão será de R$
9.150.000,00 (Nove milhões, cento e cinquenta mil reais), para o período de 300
(trezentos) meses, incluindo o Adicional de Preço Fixo.

18. Foi previsto no Estudo de Viabilidade Econômico Financeira um
investimento da ordem de R$ 22,9 milhões.

V. JUSTIFICATIVA DO PREÇO E SUA PUBLICIDADE

19. Diferentemente de uma contratação de despesa, a contratação que visa
a entrada de receitas para a Infraero é precedida de uma série de reuniões com. interessados
em explorar comercialmente uma atividade no sítio aeroportuário (prospecção).

~
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20. Se desejamos manter nosso negócio em crescimento (concessão de uso
de área), conquistando novos clientes e aumentando nossa receita comercial, prospectar
clientes constantemente é algo obrigatório, apresentando as várias oportunidades de
negócios que existem nas áreas comerciais dos sítios aeroportuários.

21. A prospecção é a primeira etapa para conquistar os potenciais
interessados em participar do nosso processo licitatório, é o momento em que
conversamos com um novo possível concessionário sobre o que temos a oferecer para o
desenvolvimento do negócio para o qual está defmida uma determinada área.

22. Nesta etapa são discutidas, entre outras, algumas características do
nosso processo de contratação, informações do edital e seus anexos, a dimensão da área
disponível para o negócio, prazos do contrato (vigência, prazo de licenças, realização de
melhorias necessárias, de projetos e obras, etc.), e invariavelmente, se trata de valores que
a Administração entende ser o justo para a concessão de uso de área.

23. Nos nossos processos de concessão de uso de área os casos em que não
haverá substancial dispêndio em melhorias nas áreas concedidas é utilizada a modalidade
de pregão, conforme determina a Lei n.O 13.303/2016, inciso IV do Art. 32, por
entendermos que trata-se de objeto comum que poderá ser perfeitamente disciplinado no
termo de referência, com informações suficientes para a formulação de proposta por parte
dos interessados.

24. Já para as concessões de uso de área onde haverá investimentos por
parte do interessado, e que as edificações serão revertidas ao patrimônio da União, não
será mais utilizada a modalidade de licitação concorrência, mas sim, um procedimento de
licitação, nos termos da lei das Estatais.

25. No presente caso, considerando que haverá dispêndios significativos
em melhorias, entendemos que deve-se utilizar o procedimento licitatório da Lei das
Estatais, por ser um processo recente no planejamento da Infraero e com investimentos.

26. Outro ponto de relevância neste processo é a divulgação ou não dos
valores de preço fixo mensal, garantia mínima mensal e adicional de preço fixo, pois estes
se comparam com o "valor estimado do contrato", citado na Lei nO 13.303, in verbis:

Art. 34. O valor estimado do contrato a ser celebrado pela empresa
pública ou pela sociedade de economia mista será sigiloso,facultando-
se à contratante, mediante justificação nafase de preparação prevista
no inciso I do art. 51 desta Lei, conferir publicidade ao valor estimado
do objeto da licitação, sem prejuízo da dívulgação do detalhamento dos
quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração
das propostas.

•

•
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27. No nosso entendimento, a aplicação do artigo acima contrapõe ao
praticado hoje pela área comercial da Infraero, na medida em que na fase de Plane~nto '.
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da licitação as reuniões de prospecção são realizadas com investidores e um dos pontos
abordados é o valor que a Infraero pretende lançar na licitação.

28. Veja que é impossível numa reunião deste tipo não falar sobre valores,
pois é nesta etapa que se confirma ou não a participação de interessados na licitação. Se
não houver esta discussão de valor nesta etapa a conclusão a que chegamos é que vai
haver uma série de procedimentos licitatórios nos quais não aparecerão interessados, ou
se aparecer, ofertarão valores abaixo daqueles que entendemos ser o valor justo.

29. Além disso, com a chegada do adicional de preço fixo, é necessária esta
discussão para estabelecer parâmetros de valor para esta cobrança, que por ser um
pagamento "antecipado", logo após a assinatura do contrato, tem contribuído para o fluxo
de caixa da Empresa.

30. Por conta disso, entendemos que a os valores de preço fixo mensal,
variáveis, garantia mínima mensal e adicional de preço fixo devem ser divulgados, pois
no contrário .estaríamos infringindo a Lei das Estatais na etapa de prospecção.

31. E ainda em atendimento ao princípio da isonomia, pois aqueles
interessados que não foram alcançados na prospecção sairiam prejudicados.

32. A estimativa de preço mensal a ser cobrado pela concessão de uso da
área foi elaborada mediante análise do estudo de viabilidade econômico financeiro.

33. A metodologia citada, aliada à fase de prospecção do mercado,
proporcionaram o desenvolvimento de estudo técnico para dimensionar os valores da
concessão. Com os dados de receita e despesa oriundas dos sistemas contábeis da Infraero
e das pesquisas foi elaborado o fluxo de caixa descontado, e, após foi possível calcular os
seguintes indicadores financeiros:

a) VPL - Valor Presente Líquido: segundo o subitem 4.17 da NI 24.03 (CNT), de
07/08/2009, o valor presente líquido é a soma de todos os pagamentos e
recebimentos de um fluxo de caixa operacional de um projeto, atualizados com base
em uma taxa de descontos que corresponda ao custo de oportunidade do capital
investido. Representa o valor atual do Projeto, cuja descrição foi apresentada em
reais (R$).

b) TIR - Taxa Interna de Retorno: segundo o subitem 4.18 da NI 24.03 (CNT), de
07/08/2009, a taxa interna de retorno representa a taxa de rentabilidade do valor
investido num projeto. É a taxa que iguala ao zero o valor atual líquido dos fluxos
de caixa, tendo sido descrita em percentual (%).

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - lnfraero
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c) PBE - Payback Econômico: segundo o subitem 4.19 da NI 24.03 (CNT), de
07/08/2009, é o prazo necessário à recuperação do investimento inicial de um
projeto, calculado a partir do fluxo de caixa descontado à taxa de juros
representativa do custo de oportunidade do capital, estando representando em anos.
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De acordo com Rêgo, Paulo, Spritzer e Zotes no livro Viabilidade Econômica -
Financeira de Projetos da Fundação Getúlio Vargas, o método payback econômico
considera a taxa de atratividade ou de desconto. Esse método considera o valor do
dinheiro no tempo.

34. A partir do cálculo destes indicadores e simulações de modelos
definiram-se os valores e o prazo para a concessão.

35. As premissas e os resultados do estudo estão arquivados na
Superintendência de Desenvolvimento de Negócios em Soluções Logísticas (DNSL) e
está disponível para as áreas envolvidas no processo e consulta pelos órgãos de controle
interno e externo.

36. É bom ressaltar que essas projeções são baseadas num modelo de gestão
criado a partir de conjecturas, médias e dados de mercado, o que não significa que esses
resultados não possam (ou devam) ser melhorados na prática.

37. É sabido que os estudos de viabilidade fazem parte de uma perspectiva
econômica e, assim como a economia também assume um caráter probabilístico, onde
suas teorias e modelos são simplificações da realidade.

38. Os Estudos de Viabilidade objetivam construir um modelo para fins de
reduzir as incertezas de decisão do gestor. Dessa maneira, seus resultados seriam exatos,
mantidas todas as premissas inalteradas e se não houver qualquer modificação do micro
e macro ambiente - um sofisma, na era da informação, onde a mudança é a regra e não a
exceção.

39. Os Estudos de Viabilidade são influenciados por urna pluralidade de
causas. Segundo Rossetti, os mesmos fatores de produção (capital e trabalho)
disponibilizados a distintos empreendedores terão um resultado necessariamente
diferente - portanto, as projeções utilizadas neste estudo não poderão, sob hipótese
alguma, serem consideradas corno resultados líquidos e certos.

•

•
VI. CARACTERÍSTICAS DA LICITAÇÃO

• Modalidade: LICITAÇÃO (Pregão Eletrônico) - Lei n.O13.30312016

• Tipo de Licitação: Maior Oferta

• Regime de Contratação: Preço Global

• Critério de julgamento: Maior Preço Global

• Prazo de publicidade do edital: 30 (trinta) dias :~I~!'il
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40.
vencedora a

No julgamento das propostas, a Comissão de Licitação considelmá. , .

licitante que ofertar a Maior Oferta pela Concessão de Uso de Areà, .rv~
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definindo-se como tal, o maior valor ofertado em relação ao Preço Mínimo Mensal,
respeitando a importância mínima estabelecida.

41. A indicação para uso do processo licitatório previsto na Lei n° 13.303,
baseia-se na oportunidade de procedermos a inversão de fases, iniciando, assim, pela fase
de lances.

42. Além do benefício da análise de habilitação restringir-se a melhor
classificada, acreditamos que o processo licitatório já regulamentado na Infraero, por
meio do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero, atende a expectativa
da área demandante ao considerarmos que o ineditismo da concessão da atividade de
logística de carga implicará em questionamentos de potenciais interessados.

43. É ingênuo afirmar que os participantes se limitarão as empresas
prospectadas, pelo contrário, partimos da premissa que após a publicação outras empresas
se manifestarão dentro do processo com questões pertinentes, haja vista, novamente ao
ineditismo e, ainda, ao valor global estimado, a assinatura de um contrato cujo
compromisso financeiro é de aproximadamente R$ 9, I milhões de reais, não pode ser
abordado como uma simples formalidade.

44. Insistimos, o objeto a ser explorado na área dada em concessão engloba
as atividades de natureza técnic%peracionais desenvolvidas no Terminal de Logística
de Cargas do SBUL, atualmente sob a responsabilidade legal da INFRAERO.

VII. LOCAL DA CONCESSÃO

45. A área objeto desta licitação totaliza 45.000 m2 (quarenta e cinco mil
metros quadrados), e está localizada no sítio aeroportuário do Aeroporto de Uberlândia-
SBUUMG, conforme documentação anexo (a) ao Termo de Referência.

46. A(s) área(s) será(ão) entregue(s) nas condições em que se encontra(m),
ficando a cargo do concessionário a realização de todas as adequaçõeslbenfeitorias que
se fizerem necessárias à exploração da atividade.

47. Os prazos de projetos que constarão nos itens e subitens do Edital, serão
referentes ao LADO AR citados no Memorando n° 11130/DCES/DESP/2016. A única
alteração diz respeito ao prazo de execução de obras, que deverá ser de 36 meses a contar
da notificação de visto concedido na etapa 2 de projetos. Tal alteração se faz necessária
h>j' ""o """,ooho doemp=,dimeo," , '"' ,"mPI'>tid~. \ .

VIII - PARTICIPAÇÃO, QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEI~
TÉCNICAJ~ ~

l "'.."",,,,-
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48. Não poderá participar da licitação Pessoa Física não enquadrada corno
empresa individual, equiparada à pessoa jurídica, nos termos do art. 150, !l 1°,do Decreto
n° 3.000, de 19/03/1999.

49. Poderá participar desta licitação qualquer empresa legalmente
estabelecida no País, inclusive empresas estrangeiras e sob a forma de consórcio,
observadas as disposições legais aplicáveis.

50. Ser do ramo de atividade compatível com o objeto da licitação, cuja
comprovação será feita por meio da apresentação do Contrato Social ou Estatuto Social
da licitante. Tanto o Contrato Social e os demais documentos deverão, obrigatoriamente,
apresentar data de expedição anterior a publicação do presente Processo Licitatório no
Diário Oficial da União (DOU), limitando-se à comprovação da experiência relativa à
exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de
cargas.

Justificativa: A exigência quanto à Qualificação Técnica das licitantes
visa garantir a contratação de empresa que comprovadamente tenha
experiência no exercício da atividade pertinente ao objeto da licitação,
de modo a proporcionar qualidade na prestação dos serviços a serem
oferecidos, da mesma forma, que o serviço prestado não sofra
embaraços na sua execução e ainda para garantir a execução do contrato
de acordo com as melhores práticas de mercado.

51. Comprovação que exerce atividade pertinente ao objeto da presente
licitação. Essa exigência deverá ser atendida, por meio da apresentação:

•
:J:'.I'.

"

50.1. Atestado(s) de capacidade técnica, que comprove(m) ter a
licitante executado, a contento, para órgãos ou entidades da
Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual,
Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa
privada, a movimentação de, no mínimo, 1.800 toneladas de
carga, ao ano, em caso de recinto alfandegado de terceiros. Tal
qualificação técnica poderá ser realizada através de
comprovação da capacidade técnica de seus sócios/acionistas,
podendo ser pessoa física e/ou jurídica, mediante apresentação
do competente atestado.

NotaI: Deverá(ão) constar, preferencialmente, does) atestado(s) de
capacidade técnica em destaque, os seguintes dados: data de início e
término da operação; local(is) da operação; nome da CONTRATANTE
e da CONTRATADA; especificação da operação; local e data de
expedição e declaração da(s) emitente(s) do atestado(s) de que a
operação foi executada a contento e comprovação de alfandegamento.

Nota2: Para fins de comprovação da capacidade técnica através de
sócios/acionistas, deverá(ão) constar, preferencialm~nte a(s\
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declaração(ões) em destaque, os seguintes dados: nome da empresa
gestora do recinto alfandegado, endereço, CNPJ, nome do
sócio/acionista (no caso das declarações através de seus
sócios/acionistas) e a declaração de capacitação, constando o volume
movimentado e período. Deverá ainda a licitante, além da apresentação
do atestado de capacidade técnica emitido, anexar cópia da Ata de
Eleição, ou, em caso de Contrato Social, neste deverá constar a cláusula
com poderes de gestão/administração do recinto que o qualificou.

Nota 3: Os dados estão sujeitos à comprovação através de diligência, a
critério exclusivo da Infraero.

50.2 Declaração(ões), devidamente assinada(s) pelo representante
legal, que comprove(m) que a licitante movimentou, no período
de suas atividades, no mínimo, 1.800 toneladas de carga ao ano,
em caso de recinto alfandegado próprio;

NotaI: Na(s) declaração(ões) deve(m) constar o(s) endereço(s)
completo e data de início da operação does) local(is) onde está(ão)
estabelecido(s) e comprovação de alfandegamento.

Notal: Os dados estão sujeitos à comprovação através de diligência, a
critério exclusivo da Infraero.

Justificativa: A exigência de atestado de capacidade técnica servirá
para garantir que as licitantes prestem um serviço que não sofra
embaraços na sua execução. Apesar de não existir atualmente operação
de carga no aeroporto, nem tampouco a garantia de que haverá
alfandegamento da área, para garantir a execução do contrato de acordo
com as melhores práticas de mercado e garantir que a prestação do
serviço seguirá as exigências da Secretaria da Receita Federal do Brasil
e demais órgãos anuentes, caso alfandegado, inserimos a exigência de
tal atestado. Como parâmetro, por similaridade e dimensões da área,
utilizamos como referencial o Aeroporto de Navegantes - SBNF,
atrelado à movimentação dos últimos 12meses (3.6 toneladas de carga),
aplicado o fator de 50% do total movimentado, fins de se garantir o
acima aludido. Embora a área concedida na primeira fase seja inferior
àquela concedida em SBNF, há possibilidade de expansão da
infraestrutura de acordo com a maturação do negócio.

52. Declaração da licitante de que atenderá os critérios estabelecidos na
Resolução da ANAC nO116, de 20 de outubro de 2009, que dispõe sobre os serviços
auxiliares ao transporte aéreo.

53. Deverá ser comprovada através dos Índices de Liquidez Geral (LG),
Solvência Geral (SG) E Liquidez Corrente (LC), que deverão ser maiores que 1,00 (um
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inteiro). Caso os referidos índices sejam iguais ou inferiores a 1,00 (um inteiro), a licitante
deverá possuir patrimônio líquido, correspondente a 10% (dez por cento) do valor
estimado para a contratação.

54. Será permitido o consórcio de empresas, observadas as disposições
legais aplicáveis que atendam as condições previstas na legislação, a%im como aquelas
estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Justificativa: Assegurar que, caso alguma empresa interessada em
participar da licitação não tenha a expertise, o know-how e a
experiência/capacitação necessária para cumprir as exigências de
comprovação atinente ao objeto da licitação sozinha, possa constituir
um consórcio e viabilizar sua participação, haja vista que em um
consórcio se uma das consorciadas atender à exigência editalícia, o
consórcio estará habilitado no processo. Ou no caso de um determinado
investidor se consorciar com empresa que detenha a habilitação. Além
disso, por se tratar de processo de concessão de expressivo valor global,
entendemos a formação de consórcio pode minimizar riscos na gestão.
Não permitir a participação de consórcio poderá inviabilizar o certame.

55. As consorciadas poderão, a seu critério e antes da assinatura do contrato
decorrente do presente processo, estabelecer Sociedade de Propósito Específico - SPE,
devendo observar, além dos dispositivos legais, as cláusulas do Edital.

56. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente.

57. A CONCEDENTE poderá autorizar que o CONCESSIONÁRIO opere
na área dada em concessão de uso diretamente ou sob o regime de franqueamento. No
caso de franqueamento, as condições contratuais serão necessariamente revistas, ficando,
ainda, o CONCESSIONÁRIO obrigado a apresentar à CONCEDENTE cópia do Acordo
Operacional, bem assim o franqueado deverá se submeter incondicionalmente ao
cumprimento de todas as condições previstas neste Contrato, inclusive no que pertine ao
uso de marca, nome de fantasia, produtos, padrão de atendimento e outros.

58. O CONCESSIONÁRIO, se não detentor da marca, 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.

59. Em razão de recomendação da área jurídica aposto no Parecer n°
061/DSCN/20 18, que foi ratificado pelo Senhor Diretor de Negócios Comerciais no
Memorando n° 28381DNSU2018, constará no edital: "assinar o Termo de CoThpromisso
(Anexo xx) - em até 5 dias corridos, contados a partir da data de recebimento, pela.
licitante adjudicatária, da convocação formal que será feita pela Infraero. por meio de
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oficio. ", para fins de esclarecimento junto ao futuro Concessionário de que tem ciência
do Mandado de Segurança nOlO02323-82.2017.4.3400 em curso na Seção Judiciária do
Distrito Federal.

IX. CONCLUSÃQ

60. Diante do exposto, considerando as prospecções de mercado realizadas
e em atendimento aos dispositivos que orientam a referida contratação, e ainda o parecer
jurídico n.O 86/DSCN/2018, de 11 de maio de 2018, que ratifica a conformidade da
licitação n.oOI6/LALI-2/SBUU20l 8 com as normas de regência da matéria, e ainda após
manifestação da DNSL por meio do Memorando n° 34231DNSU2018, de 11105/2018,
propomos o seguinte:

Anuência da Diretoria de Negócios Comerciais, visando submeter a
presente NT ã deliberação da Diretoria Executiva, com a proposição
de encaminhamento para autorização do Conselho de Administração,
em cumprimento ao disposto na alínea "b" e inciso II, do 9 2° do artigo
49 do RlLCI, em função do pra ,00 ezentos) meses.

B asília, J j de maio de 2018.

A
m Soluções Logísticas

CÓPIA AUTêNTICA

o anginaI do presente documento e seus
anexos fazem parte da ata da reunião da
Diretona Executiva,de-JL.f~.e2Ql&

Jr.. "r.~' M, •5uVUI J'lf.ve5 JWllueua
Assistente da Presidência
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VOTO N.o 005/DN/2018

Senhores Membros da Diretoria Executiva

Assunto: Concessão de uso de área para exploração
comercial e operação da atividade de
annazenagem e movimentação de cargas
internacionaise/ou nacionais no Aeroporto
deUberlândia/MG.

Anexo: Nota Técnica nO 82/DCSU2018, de
11/05/2018.

I- PROPOSIÇÃO

Apresento proposta, com voto favorável desta Diretoria, para Concessão de uso de
área, com investimento, para exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e
movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel.
Aviador César Bombonato (SBUL).

11- JUSTIFICA TIV A

2. As concessões de uso de áreas comerciais em aeroportos estão em conformidade
com a própria finalidade da Infraero, expressa no Artigo ZO da Lei n.o 5.862, de 12 de dezembro
de I972, em que: "A Infraero terá por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial
e comercialmente a infraestrutura aeroportuária que lhe for atribuída pela Secretaria de Aviação
Civil da Presidência da República".

3. A oportunidade e conveniência da contratação, encontram-se amparadas peJo(s)
objetivo(s) estratégicos 6, 7 e 8 do Planejamento Empresarial 2018/2022 da Empresa, conforme
seguem: "Garantir infraestrutura e serviços de qualidade", "Ampliar as receitas e desenvolver
negócios" e "Ampliar os resultados financeiros com otimização de custos e despesas".

4. O município de Uberlândia está localizado a aproximadamente 550 km a oeste da
capital administrativa e financeira do Estado, Belo Horizonte, dentro do chamado triângulo
mineiro. A cidade possui localização geográfica estratégica e apresenta potencial e condições
ideais de desenvolvimento considerando sua localização praticamente no centro geométrico do
Brasil e do continente sul-americano.

5. Com uma população de aproximadamente 620 mil habitantes, o município é
considerado o mais populoso da região do triângulo mineiro e o segundo do estado de Minas
Gerais. Também é considerada a quarta maior cidade do interior do país e a maior fora do estado

~
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de São Paulo, apresentando uma taxa de urbanização de 97,56% e um IDH de aproximadamente
0,830.
6. Entre outras potencialidades, Uberlândia tem ligaçâo aérea, ferroviária e rodoviária
com os principais e maiores centros comerciais e financeiros do país, apresentando a logística
multimodal como sua maior vocação comercial. O município é atendido por cinco rodovias
federais de grande importância para o desenvolvimento das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Seu
PIS gira em torno de R$ 18,67 bilhões com destaque para a prestação de serviços.

7. O Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato é o 2° maior do
Estado em número de passageiros e tem capacidade para atender mais de 2,4 milhões de
passageiros anuais. Recentemente, passou por alguns processos de modernização, incluindo
reforço nos pavimentos de pátio e pista e hoje comporta aeronaves do porte do Boeing 737 e Airbus
A 320. Linhas regulares oferecem opções de voos diretos para algumas das principais capitais do •
país como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia.

8. Além disso, o aeroporto atende uma rica região de desenvolvimento industrial,
agropecuária, comércio e serviços diversos. É uma região onde estão localizadas inúmeras
universidades e que já está consolidada como um importante destino nacional para o segmento de
turismo e negócios. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), aproximadamente 235 empresas estão sediadas em Uberlândia e em municípios
adjacentes como Araguari, Catalão, Ituiutaba e Uberaba, com índices de importação na casa de
US$ 2,5 bilhões.
9. Neste cenário, considera.se coerente a proposta de incluir o aeroporto no projeto
de concessão de uso de área para implantação de complexo logístico, tendo em vista a vocação
comercial do aeroporto e condições ideais de implantação de infraestrutura voltada para
distribuição regional e nacional de cargas, contribuindo não só com os índices de desenvolvimento
social e econômico da região como pela busca do fortalecimento das bases financeiras da Infraero.

10. Cabe lembrar que anteriormente foi aprovado por meio do Voto nO025/DC/2015,
concessão de área com objeto similar, no entanto, em razão do fracasso da licitação foi realizada
revisão das condições e apresentação da presente proposição, que especial, prevê a possibilidade •
de alfandegamento da área, diferentemente do primeiro processo.

111- FUNDAMENTAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO

11. O processo foi submetido à apreciação do órgão de Licitações e da
Superintendência de Consultoria Jurídica, tendo sido aprovado por meio do Despacho nO
0513ILALI(LALI-2)/2018 e do Parecer Jurídico nO86/DSCN/2018.

12. Com fundamento nos termos do item 10 "a" do MPP 15.01 (JUR), c.c. AA nO
10821DS/2017, de 2 de maio de 2018, foi encaminhado à Superintendência de Negócios em
Soluções Logísticas (DNSL), para adoção das medidas a seu cargo, e posterior encaminhamento

~
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à Diretoria de Negócios Comerciais (DN), visando a submissão da matéria para aprovação nessa
DIREX e posterior encaminhamento ao Conselho de Administração da Infraero para deliberação.

IV - CONCLUSÃO

13. Após a aprovação do presente Voto por essa Diretoria Executiva, solicito o
encaminhamento para deliberação do Conselho de Administração, em cumprimento ao disposto
na alínea Ub" e inciso !I, do ~ 2° do artigo 49 do RlLCI, em função do prazo de 300 (trezentos)
meses.

Brasília, 11 de maio de 2018.

I

CÓPIA AUTl:NTlCA

o original do presente documento e seus
anexos fazem parte da ata da reunião da
DiretoriaExecutiva.deJ.LI..u:i.JM

~ ílvia 9{~ 9of¥l/'tleÍTa

Mal.: 98777-41

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Infraero
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Fone: (Oxx) (61) 3312-3130/3312-3604 Fax: (Oxx) (61) 3312-3783
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.~INFRAERO
~_AEROPORTOS I
VOTO N.o 6 IDN/2018

Senhores Membros do Conselho de Administração

Assunto: Concessão de uso de área para exploração
comercial e operação da atividade de
annazenagem e movimentação de cargas
internacionaise/ou nacionais no Aeroporto
deUberlândialMG.

Anexo: Voto n"OO5/DNI2018,de 1110512018.

I - PROPOSIÇÃO

Apresento proposta, com voto favorável desta Diretoria, para Concessão de uso de
área, com investimento, para exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e
movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no Aeroporto de Uberlândia - Ten. Ce!'
Aviador César Bombonato (SBUL).

11- JUSTIFICATIVA

2. As concessões de uso de áreas comerciais em aeroportos estão em conformidade
com a própria finalidade da lnfraero, expressa no Artigo 2° da Lei n.o 5.862, de 12 de dezembro
de 1972, em que: "A Infraero terá por finalidade implantar, administrar, operar e explorar industrial
e comercialmente a infraestrutura aeroportuária que lhe for atribuída pela Secretaria de Aviação
Civil da Presidência da República",

3. A oportunidade e conveniência da contratação, encontram-se amparadas pelo(s)
objetivo(s) estratégicos 6, 7 e 8 do Planejamento Empresarial 2018/2022 da Empresa, conforme
seguem: "Garantir infraestrutura e serviços de qualidade", "Ampliar as receitas e desenvolver
negócios" e "Ampliar os resultados financeiros com otimização de custos e despesas".

4. O município de Uberlândia está localizado a aproximadamente 550 km a oeste da
capital administrativa e financeira do Estado, Belo Horizonte, dentro do chamado triângulo
mineiro. A cidade possui localização geográfica estratégica e apresenta potencial e condições
ideais de desenvolvimento considerando sua localização praticamente no centro geométrico do
Brasil e do continente sul-americano.

5. Com uma população de aproximadamente 620 mil habitantes, o município é
considerado o mais populoso da região do triângulo mineiro e o segundo do estado de Minas
Gerais. Também é considerada a quarta maior cidade do interior do país e a maior fora do estado
de São Paulo, apresentando uma taxa de urbanização de 97,56% e um !OH de aproximadamente

0,83jYV'
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuãria - Infraero /..

Estrada Parque Aeropol1o, Setor de Concessionárias e Locadoras, lote 5 - E7\difíCiO Sede ~-\
eEP: 71608.Q50 Brasília. OF )

Fone: (0)0<)(61) 3312-3130/3312.3604 Fax: (O",,) (61) 3312-3783 . V .. "
Homepage: http://www.infraero.gov.br
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6. Entre outras potencialidades, Uberlãndia tem ligação aérea, ferroviária e rodoviária
com os principais e maiores centros comerciais e financeiros do país, apresentando a logística
multimodal como sua maior vocação comercial. O município é atendido por cinco rodovias
federais de grande importãncia para o desenvolvimento das regiões sul, sudeste e centro-oeste. Seu
PIB gira em torno de R$ 18,67 bilhões com destaque para a prestação de serviços.

7. O Aeroporto de Uberlândia - Ten. Cel. Aviador César Bombonato é o 20maior do
Estado em número de passageiros e tem capacidade para atender mais de 2,4 milhões de
passageiros anuais. Recentemente, passou por alguns processos de modernização, incluindo
reforço nos pavimentos de pátio e pista e hoje comporta aeronaves do porte do Boeing 737 eAirbus
A 320. Linhas regulares oferecem opções de voos diretos para algumas das principais capitais do
país como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Goiânia.

8. Além disso, o aeroporto atende uma rica região de desenvolvimento industrial, •
agropecuária, comércio e serviços diversos. É uma região onde estão localizadas inúmeras
universidades e que já está consolidada como um importante destino nacional para o segmento de
turismo e negócios. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), aproximadamente 235 empresas estão sediadas em Uberlândia e em municípios
adjacentes como Araguari, Catalão, ltuiutaba e Uberaba, com índices de importação na casa de
US$ 2,5 bilhões.
9. Neste cenário, considera-se coerente a proposta de incluir o aeroporto no projeto
de concessão de uso de área para implantação de complexo logístico, tendo em vista a vocação
comercial do aeroporto e condições ideais de implantação de infraestrutura voltada para
distribuição regional e nacional de cargas, contribuindo não só com os índices de desenvolvimento
social e econõmico da região como pela busca do fortalecimento das bases financeiras da lnfraero.

10. Cabe lembrar que anteriormente foi aprovado por meio do Voto nO025/DC/2015,
concessâo de área com objeto similar, no entanto, em razão do fracasso da licitação foi realizada
revisão das condições e apresentação da presente proposição, que especial, prevê a possibilidade
de alfandegamento da área, diferentemente do primeiro processo. •
I1I- FUNDAMENTAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO

11. O processo foi submetido à apreciação do órgão de Licitações e da
Superintendência de Consultoria Jurídica, tendo sido aprovado por meio do Despacho nO
0513/LALI(LALI-2)12018 e do Parecer Jurídico nO86/DSCN/2018.

12. Com fundamento nos termos do item 10 "a" do MPP 15.01 (JUR), c.c. AA nO
1082/DS/2017, de 2 de maio de 2018, foi encaminhado à Superintendência de Negócios em
Soluções Logisticas (DNSL), para adoção das medidas a seu cargo, e posterior encaminhamento
à Diretoria de Negócios Comerciais (DN), visando a submissão da matéria para aprovação na
Diretoria Executiva e posterior encaminhamento a esse Conselho de Administração par~
deliberação. AjJJJJJ'

;'" Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -Infraero /
Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionârias e Locadoras, Lote 5 - Edifícr"o Sede
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IV - CONCLUSÃO

13. O processo foi aprovado pela Diretoria Executiva na reunião do dia 11/05/2018,
mediante apresentação do Voto naOOS/DN/2018,da Diretoria de Negócios Comerciais.

14. Assim, solicitamos a autorização do Conselho de Administração para a publicação
do edital da Licitação n.o 016/IAU-2/SBUI./2018.

Brasília, " de maio de 2018.

ANTONIO CLARET DE OUVEI
Presidente

JOAOMARCI JO~bÃo
Di "to r de O{e"rações Se~ços Técnicos

Diretot..de Neglí~eom,?Qlais em exercício
~-1U91iPRESI/20I8

AG OSSI
Diretor de Planej lento e' ças

Diretor de Serviços e Suporte Jur ico em
exercício

AA 1030/PRESU2018

APROVADO ~_ Conselllo deAdmillstraçlo em
J5J..Q2I~

o original do presente documento faz
parte da ata da reunião do Conselho de
Administração, de .J5..JJ)5J..2QJZ.

CÓPtA AUT~NTICA

l',
50 'J{aves '}[pjlJeÍ1'a
Assislente da Presidência

Mal: 987"- 41
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Memorando n.O3~..23/DNSL/2018

Senhor Superintendente de Serviços Administrativos - DSSA

Brasília, j 1de maio de 2018,

Assunto:

Rcf.:
Anexo:

Solicitação de abertura de processo licitatório
- Complexo Logístico do SBUL;
Parecer n° 86/DSCNI2018, de 11/05/2018;
Cópia do n° 165/DNSL/2018, de 10/0112018;

, .

]

Em atenção ao Parecer nO86/DSCNI2018, de 11/05/201, em especial, à solicitação

de providências contidas em sua conclusão, encaminho abaixo considerações desta

Superintendência:

2, Retifico o conteúdo do parágrafo 24 do Memorando n° 3278/DNSL/20 18.

informando que haverá SIM dispêndio significativo de recursos financeiros, haja vista tratar-se de

uma concessão com investimentos,

3. A decisão para opção do prazo de concessão ser de 300 meses foi amparada no

Administração.

"~O
;~
','"I,

Estudo de Viabilidade Econômico Financeiro que apontou, por meio dos seus indicadores

econômicos, ser este o prazo adequado para o retorno financeiro do futuro concessionário, bem

como para viabilidade à NFRAERO. O estudo foi encaminhado à DFFO, por meio do Memorando

n° 5 12/DCSL(SLDP)/201 8, de 24/01 /2018, e validado por meio do Memorando n° J 206/FOIPI20l8,

de 26/02/2018,

4, Quanto à necessidade de apresentaçãOf Atestado de Visita, as justificativas já

foram apresentadas por meio do Memorando nOIA/D SL/20l8, de 10/0112018, cópia em anexo.

5. Por fim, informo que subme remo~ ~ prfsente processo à aprovação da Diretoria de

Negócios Comerciais (DN), c posterior ubn\is\ão' à Diretoria Executiva e Conselho de\\
Superintendente de e ó i<~se

ex.:
LAAG-l=1
SLDPiROJM

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
SCS - Quadra 4 - Bloco A - Lotes 106/136 - Edifício Centro-Oeste

CEP 70304-906 - BRASíLIA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312-31l3 - Fax: (Oxx) (61) 3312-3288

Homepage: hllp://www.infraero.gov.br
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Memorando n.oj 65/DCSU2018
Brasília,j Ode janeiro de 2018 .

Senhor Superintendente de Consultoria Jurídica - DJCN

Assunto: Considerações acerca da Nota Jurídica n° OOIlDJCN/.
Anexo: I) Memorando n° 12473/DCSL(SLDP)/2017 de

20.12.17;

NOGUEIRA
egócios em Soluções Logísticas

fo .d-M.d N ANTUNE
Superintendet de Des nvolvimento d

Em atenção a Nota Jurídica n° 001/DJCN/2018 que trata da
obrigatoriedade de visita técnica constante nos editais para a concessão de uso de área de terminais de
cargas em aeroporto, considerando que a conclusão da referida NJ estabelece que, segundo o TCU, a
exigência de apresentação de atestado de visita em editais de licitação pode ser considerada uma
medida excepcional, devendo ser objeto de exauriente exame e justificativa pela administração, esta
Superintendência reitera e ratifica as informações contidas no Memorando nO
12473/DCSL(SLDP)/2017 de 20 de dezembro de 2017, considerando ser imprescindível a
obrigatoriedade da apresentação do atestado de visita epigrafe.

2. Conforme citado no referido Memorando, tal obrigatoriedade de
apresentação do atestado se justifica, considerando que atividade de logística de cargas em terminais
alfandegados detêm processos de extrema peculiaridade devido os requisitos de alfandegamentos dos
recintos objetos de concessão, envolvendo o conhecimento das condições físicas e operacionais
relativos a atividade.

De acordo:

c,e,:
LALI.2=1
DC=l
PEC,
ACSISLPS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -Infraero
Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionárias de Locadoras, Lote nO 5, 2° andar

CEP: 71608.050 / BRAS lUA / DF - BRASIL
Fone, (Oxx) (61) 3312.3130/3604

Homepage: hnp:Jfwww.infraero.gov.br
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Wliceia Barbosa Lo es Lourenco

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Prioridade:

Andreia e Silva Heidmann
terça-feira, lS de maio de 2018 19:19
Wliceia Barbosa Lopes Lourenco
LD CSBRLicitaBR
ENC: DN - Uberlândia - concessâo de uso de área
DN - uberlandia - concessao - VT 006 ap DIREX e CA email.pdf

Alta

Wly
Favor publicar a Licitação nQ 016/LALI-2/SBUL/2018 somente no DOU.
Data de abertura: 18/06/2018.

ANDREIA E SILVA HEIDMANN
Coordenadora da Licitações de Concessão de Áreas Grupo A - LALI-2
Gerência de Licitações - LALI
Gerência Geral de Serviços de LogJstica Administrativa - SALA
andreiasilva@infraero.gov.br • (61) 3312-3550

@/nfrae'oB,asll

f ~ @J lIll

De: Edson Antunes Nogueira
Enviada em: terça-feira, 15 de maio de 2018 17:23
Para: Andreia e Silva Heidmann <andreiasilva@infraero.gov.br>
Cc: Carlos Augusto Rlgo Motta <crigo@infraero.gov.br>
Assunto: ENC: DN - Uberlândia - concessão de uso de área

Boa tarde,

Gentileza dar prosseguimento.

Edson Antunes Nogueira
Superintendente de Desenvolvimento de Negócios em Soluções
Logísticas - DCSL
eanogueira@jnfraero.oov.br'(61)3312-2806

@/nfroeroBrasll

f lt @J lIll

De: Colegiados
Enviada em: terça-feira, 15 de maio de 2018 16:49
Para: Marx Martins Marsicano Rodrigues; Joao Mareio Jordao
Cc: Edson Antunes Nogueira; Estefane Marcai Ferreira
Assunto: DN - Uberlândia - concessão de uso de área

Encaminhamos processo aprovado pela DIREX e pelo CONSAO.

Atenciosamente,

1

mailto:andreiasilva@infraero.gov.br
mailto:eanogueira@jnfraero.oov.br'613312-2806


SILVIA NAVES NOGUEIRA
Assistente
Assessoria da Presidência

colegiados@infraero.gov.br • (61) 3312~38421376012949
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leitura. Jivulg'l';;;ÓO ou ("'Jpi" dcsw" iJJ1(,nll;;~'f)CS ,,;lu pl'oibiJlI~. Favor ul':lgâ-l<.l" e llC'lificar,' n.'l\1elellte. O lI:-,1 impropriu "crá (rarado <.:onÍ<mnc;b lltJnna~ da emprl':-,' t a
kgi"l:lI,;:I,) 1.'101vigm,

TiH: int,mmllll'l1 umtaincd wit/(ín rhi~ fIli:ss<Lgeand ,Ilwched til.::" is rC~lricl.::d, und ib cnlJfidelllililil)' is prutl:Cled hy law. 11'y,'lI Me 11('1111(:aJch"C\se<:. be :l\\"(]!'l' (h,d lhe- rClidlllV.
divll!P.inl' :md c')nyifl:!- (,f Ihi.~ !ll\~~~ag~ l~ pr'lhibildl. Pl"':lse. delel<: rhl~ me';'~:tg'" :wd n(l[Ífy th •• ~cfl~1r.r.The irtl[lroptlr ll~,~()f ltli" intórlll~Hion wiJl nr.-(k:l1t \\'llh <lC<:(lrtllr;t 11' lhe
co)rnp,my'., inlt'I'rI,,1 rt"guhttOlb <.Illdthkm! lll\l'.~. •;\~ ill!unn:h,;(\e~ t:XlqelllC~ m:~~ll JJJl:n~:lg.C"llle no<, arquivos ,mcx:Jd0!) sü(,lle u~o re"tnto, \endú ~cu sigIlo pWlcgidoJ por LeI. Ca~() ",,,:ê nuo .-:cja {) dlê::.tinalúri(l, 'l.lil':l ijll<:"
lellura, L1IVU!":''''"ü''!lU ••(ipia lk~ta~ inf<)rmaçúcs $.lÍ(' rroibid:t~, Fuvor apugá-Ias e IlúlitÍfar o ~mdemlê:, O u~(l1J11prórti(l strtl tr.ltadn l'Ortll'llJ)e ;,~ IWJrn<l~ fll, <:I1"Il"H-',<I':,'
h.:.QI~I"Çi:'() t;f1, Vt-':l'r.

n,C' H1t(,nll~,llo)~te,ml<Jincd withlfllhi~ me~Si!ge and l'lt1:whcd files is reslrll:!cd, :md ilS confidcnriality is rrotccte,j by i/IW, If Y(lll :lre nfll lhe }Jddll'~~et"_ he ,;Wi'fC 1h:(1 th •.•!l",jUrI,".
divulging and ,'ppying 'I! !his mf":',,~ag.ei~pr(,hi!-itr-d. Ple",~e. delell." thi~ mess,'ge and n,)[i!"y lhe ~•.•.nder. '(11•.•illll',",l[ltl' use .1fthi5 infortnatit.n will b\~dc",ll with :il'c"rdilll1lO rh<.
<1'tnp:WY's mtem:!l regulllll'1I1~and fcdC'rallaw~,

•

2

mailto:colegiados@infraero.gov.br


~~
~~: 130 ISSN /677-7069 Diário Oficial da União. Seção 3 N"94, quinta-feira. 17 de maio de 2tllR

Aeropano do:: C~rJjus. em f'al1luapeh.l~I1'''''_
junho de 20lH, a~
ri~ft;,~~1~\~f:.~,~;~~~l>(i~;~:~3~~j~\~IJCnn,"

A!loellu"'" Em 04 de
001100. Edital:

TOrClrm","""

SUPERINTENDÊNCiA DE LOGíSTICA
ADMINISTRATIVA

GERÊNCIA DE LlCITAÇÕES

Dt:rARTAMEf'\TO DE: POLíCIA n:m:RAL

AVISO IH~ LlCITAÇÁO
I'R~:GÁO N" l/101M - UASC 100JllfI

VANESSA l'ALüMU() $ANTAN,<I. RODRIGUES
CO<lldco,,,k>m de Llcil"Ciic~

Objel" ,re~,,,,,jdo: "CcnlraI3;iio de cmprCl3 r.1m l.' I,"ncdmcnto c
dim;hurç,;.o i"lem~ de água ",metal sem gá" ftC<lnd;,ionndn em
p.art~fi'<, de 211II inle) nlr"s, J'<!' ,'om"<1,,lo. r'ra n AC'''I'ntIO de Sl.l
Pauk •.'Cong<mha<. ~Io <;s!ema de. ,egiwn <k ['[C,Ol". A~l1ura: ,1:m
J() de 1IUJ<l do: 2Ul1\, I" 09hOO. Edl~,l:
hr!p: flicil"cJo,i"f'3cIOI,go\'.hr pnl1al lic;I;>I;<1'''. l"form.çAc,1:
i,cn",-p(<j)infr:lcm gov.hr; (lI )5033-6113S.

\'AI"ESSA PALOMIlO SANTA""A ROrJlHGUES
Coo"kfL't1ora de LiciraçoWi

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANCEIRA

SUPERINTENJ)~NClA 1)[ SERViÇOS
ADMIJ'.:ISTRi\lWOS

CENTRO m: SUPORTE TÉC~ICO-
ADMINISTRATIVO 1)[ RECIFE

A,"ISO bF. 1l0~fOLOGAÇl.o
f'RF.G,l,O N"1S12018

II00nolo~~~Jo; fItACASS.\DO. AU1orilbdo:, Superin'en<knte
dl1 DNVA. I>:Ila: 14/D5f2(1IX. Infll"n~lçô"-': w ••v,.inf",eru,gll".br e
lieiLurfr,;-£infl'lle'"I:""br. (lll) }31~-4n(j!~Sll~.

RCClf;,.J'E, IIi M main ~ 2018.
Rf:Nf<TO NUNE~ ANDRADE
COOld~n,dnr de Lic'illl<;"~~

AVISO b~: LICITAÇÃO
PREGÃO ELF,TRÔNICO]\'" 92ncll~

Objc[o rc<umido: Concn~ã" de u," o:\..'árca, d,"lllla,a, TI
publicid.ldc própria C/"O de lcrceir"s TIOAcropurt" In[cHlacl,,".1 d,.
]\'l1,~.nles - Minislro \~,10t Kuod,r, elH Naveg3nlC$ • Se. I'dilal
••-••••.••..JDf"'ero.go>.br ..., "w".hcil~e(\(';.,....,.c"m.l1r, Abeno13:
29lO5/201~. à, OQh. Infom'aç~: lieitarf(ãinfl1lerll.J;o\".hr, (lll) 3322-
4349/41l>f\.'411S9.

R""ifc'PE. Ir, rlc lI1;1i"de 20111.
RENATO NUNES .••.NDRADE
Coordt:", ••;lar de l.".;tllÇ;;n'

CENTRO DE SUPORTE TECNICO-
ADMINISTRATIVO DO RIO DE JANEIRO

!:;Xl'RATO IH: CONTRATO

blrJIO Jo TC N" 01.2018.062,0002; Con~c,lenlc: INFRAERO;
Depcnd~nçÍa: Acrop<,rtu Snn\()j<Dumo,,1 RJ, NP.l: OO.3S2.~94100(,~.
32: ReI', Leg: AIt,,,,,n \~nic,o I'rc;t>\SSik~: C<'TICe!'s;omlfio:MPC I I
I'UIlLl,mAnE LTf)A, CNPJ: 11~.~57.107f(1(101-~g: Rcp. LC1!::
AI~~andle 1\1>,<:.Morem!.; Ohjel(l: E.'I'Miçil{, Uc \'d~uJ.",: Vllor
(jl(lbal: RS 8Q,OIllJ.OO:Víl:b1cia: Ollll5110lN /I. 31105121118:Data da
A"inarul1l, OII05I2UIX; 'Fon.lamcnl(l Legal: Crc,lt"llçÍam~nl" n~
nU2Il.AU-4ISEDE 201,

EXTRATO tlI; CONTRATO

ExtraIO d" Te N." OL2ll1~ n(,2.(~)()4; Con..:~d~nt~: 1l'-'1'RAERt';
D<:p.:ndencia: Aempano S,nlu' Dum"nt lU: C:-IPJ: OO,352.~9410062_
32, ReI' Lc~: AII~$OIl Viniciu Frc;ta$ $III'lI; t:oneel~ionáJi,,:
HE.\1ILY SANAE DE Oll\'ElRA n1f,367~832; CNJ'j'
29.3R'.150000I_fl3: ReI'. L.~: I-l<'nily S,nnt de Oli'-ei13: Objcto:
MIKjU'lla ,\lll"'n'liel 11/1.13"end~ M l,igieni.-ado, r3fa a!=!'C"to
.<au,tllrio: \~,Ior G!<-.hal: RS HiOO.I')(): \~g~l1e,/I.: Illl)42018 1\
17lln1201~: DaL1 da A<sillalora: 1810--112011\:Fondamcnto Legal'
Cn'u,"c'i,'m<'llo n" oo2/I.All-4 Sl:DE'l01 7

EXTRATO In: COr-.í'RATO

TERMO DE CONTRATO l'-" 00ll3-SCll0IXIOII05.
CO"lTRAT,\NTE: INI'RAERú. RepreSl.'ntallte' J"5<"1" Eknild:l dil.
Conha, Superinlenocme do Acruport9 de l3elo !lorilonte.
CONTRATADA' P[{E.\1JO SINAlIZAÇAO E LOCAÇAO LTIM
Repre!'. Ren.ln Rnmann Rocha, OnJI'TO: Sc•.••.íçu~ d~ I'inlora,
R«itali7rlç:'io e R'"'uç~n <le Slnalm,çj" Hon~onta1 nu .\erop,lrto
de Belo Hnrunllle, pelo Si<temft de RelV'lm rle Preçn', rer~rente
ao Lme OI IUI" enlldic<'ie, cOl\stnnte!' da A[il. d. Regi<tm de Preçn,
u" 004IILACCISEnEr.WI7. V.lor GloIml ~.lu'tlldo: RS 7.113,10
rJ111.u: IS d,il.~ curndos li IInrtir da cllli,'DO lU Ordem d~
1'0m~,'im~l\t"ISc,'Vi\". C"mrata\-Ju dc<-\,,,,'Illc d" Prc'):ã" Elcll;;IIt<'O
:-I" 267ILAl.l-IISElJEI~(j17. RCellfW$ r,,"pri05 ('tid.
Orçil.menti"o: 005.~ 11.1)70.334 IJ2116 [)~t~ di A."inatura:
16.0~.201~

t:Xl'ItATO Ilf. IlI!irE:"!iA 1lF; LlCITA('ÃO

Di'rema n' 027/l.ALl_J:CSAT/2011\. Ohjeto: Omll1lt,ç.ã1l dt:
empr,'sa rala fom~cilll"nto de encr£l" e1etriea pal"ll n Aerol"'rtll de
Jnin\'t1lc/SC. Conln'tMn CELESC: DISTRlIllJlÇÃO S A, ('NI'J 11"
OlU31i.7S3 ()OO!.90. ValOI IIl0bal: RS 74~./i54.n. Fuodamentn kgal.
Inc. X do Art. 55 dn RILCL R.lifioal'.io: Jos~ Mario Xa"i •• dil.
Sil"cita, Gerenle de Admini<lIllçjn Geral.

COORDENAÇAo DE L1Ç1TAÇ-ÃO DE CONCESSÃO
DE AREAS

Concess~o d~ 0'0 de área p:tr•. e'plm",ção romen:ial e
"I'cradonal da ali"idaele de armn/.nagem c ,no"inl<:nl••••'ã" de carg.s
inlemaeinruli, ei"o Me;onni< no Acrollnrto de Uh<rl~ndialMG ..

~~ryi~;"c~~e,co~:~;'(~~ ~'I 'JX~t:.t~:;f.: !~~;~nr~;~s~;;~% e

AN()RI:IA E SIl.VA llEIDMANN
Coordt:n;'OO:ll

SECRETARIA i\"ACION,\I" UE AVIAÇÃO CIVIL

EXTRATO tu; cm ..YÊ~lu

ESPÉCIE: Termo de Cnl"'~lIio ,k Delej!a';M n" 16'101~. ~'Clcbrnrln
~nlTCu Ul1i~". r<'f'",~~nt~d. pc[,) Minisléri(, dll' TlJui<jll.llt•••• rortn' c
A\"i"~à,, Civil, ~ " .\lunidpiv de Pon" d~ M"z • PA. OBJETO:
DeJl"g"••'J" da cxplo,~~~u do A~rup""o llc I'orlo dc Mo~ (SNMZ).
lucah,.,.do no II.h,nlcipio de Pon" d<- ;\\0/ - PA, Com a sCJl"illtr
10Cil.1i.taçãoJ;col,lflÍlieil.. 01"44'31" S I 52"14'11. W. PROCI'SSO;
1I11055.nrIl02('/1011-ll9. RECURSOS: Nuo implica Ctn ,cra,'e ue
=lI!l'<l~, FUl\'I)AMENTO LEGAL: .rti!w 11. m~i,,, Xli, alinea ","
ela Con<t,hli",o Fedem!' arlign 3(" ind.,o 111da Lei n' 7.S~5.rle 19 de
daembro de 19H~, e .111;);057. p~rál!rn!<, uniw. it'c;.<o VII do Lei n"
13502. dc I" de novembro do: 1U17. nAT", nA ASSINATURA:
1~lll51201~. VIG!'NCIA: il. partir da dala de ~$~in:ol\lm,com cfiCõÍ<"i.

J~~;;o,,=el,a sr~~I~~~IX~IO~~':~lae~~~Lf~. ~~~:~a,,3L~~ns:
Sec,~lário Nacionill de ",••.,ação ('i>'ll, C. pclo Munieipio de Porto de
MJl~ - PA, RO<lhelJ!-ueTorres Campo<. - Prefeilo Munlc,p.1

Ministério Extraordinário
da Segurança Pública

DEPARTAMENTO "ENITEi\"CIÁRIO f'\ACIONAL

DIRETORIA DE POLíTICAS PENITE:-JClÁRIAS

COORDENAÇAo-GERAL DO FUNDO
PENITENCIÁRIO NACIONAL

COORDE:--.'AÇÃO DE ANÁLISE
E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUMENTOS

DE REPASSE

EXTRATO m; SUB-ROGAÇÃO

Proe~"n n" n8011i.nlC,(,15l2nl2_3~,
ClllI"C!lIn SICO:-lV n" 77533312012(133f2t1121 1'1OjCIO
"'r»rrlhaTll<1lh) ,In C~nl", ,I" Rd"rC"eia [1= Atl'11\'50 ã S~i,ele
Matemo-Infonlil no Sillcm, Prisi"nlll do Emdo de Goi!l., OBIETO,
SUh_ropr O <lcSão Conwn<:nte, S<crc1:ui" d~ S~~'1t",nc~ l\íbl;c:l c
AdmiTIISII~~il(l I',"itencilina dr Gui:is. C~PJ suh O n"
01409.1\(160001-11, r-arn Oircl(lri.-Geral de Admini'l13ç~O
Penileneinrm C'lI'J ~ob o n" ~9.394, 12910001_71. Dnla de A"lnlllll1l
l~ro51201~. Signalário<: Concedenle: raflm r.hre Al~llCl~tro
Fcn,amlc-s dc Ca,,'alho. CPF n" 224.44",1l~7_15. C<Jnvenem.: E:d<on
(.;'''1n Anui)", CPF n" 247,f)JX.421-4\1.

DIVISÃO DE I'ORlvlALlZAÇÃO
E ACOMPANHAMENTO DE INSTRUME;""TOS

DE REPASSE

EXTRATO Dt: TERMO ADlTlHI

E~rk":Term,) ",Iili •.•, .k AltCl"1lÇiin.tn Vigência N" On0005110111no
C""<'ênin N" 7~Ii\lOM20IJ, COII,.•n<:lItC<:Clln«d""t.: MIXISTERIO
DA J1JSTlCA, 1Jmdadc (;e,lnm: 200J14. C'"Werl"lle: ~ECRETARIA
DE E.':iTAlJO DE AD:vlINISTRACAO PI:NlTENCIARIA. CNPJ u"
05452345000142. Pronug:,,~o de Couveni". Valor Tul~l: R$
IM./i2!1,15. V,lor <le ü'nlmp:mi..Ja: R$ 1/i.462,'17, Vig~n~ia'
27fOS12018 n 26!05I2ll\Q. D3t" Je A,~inalllra: 26/11120 13. Si~natirio<:
Conecdt:n!e: CARLOS Fl'llPI' "'LI,t\CASTRO FERNANDES Dl,
CARVAl.HO. CPF n" n~449'Jl\iI5, CO!lvenenl~: nA~'lD
ANTHOl'-'Y GONCALVI:S ALVES. CPF n" (,(\1.'14] ~(,(,.15.

;.l" Pffi('e<~o 08220007373201785 Ohjeto: Prej!lo ElclnilHco •
C<1nll'3t',50 de preSla,:;" d~ sCrViÇ,l' de SCrctlCI~menlo • """Irole de
nqu;~i~iIo de c"mhmli<'eí.~ em r~de ,te P"<I"~ CrCdell~í.,tl,,~alra,t< de
,illem.' informatlzauo d~ ~,'!"Cnçi"mc"t" imcJ;r1,d" pata li enplUm
delrunícn de dldo~ 8 li", <te alondef õ' If"l~ d~ veiculo.1 ,)I;ciai"
ineluindo ~mbarca~Ve~. Uil. Surelintendrnc,a R"gi"nnl d" Polb"
Fede",1 n" E,tlIdo d" Acre - SR!PHAt'. Deleltae;as 1>e-'CCIII",h~,ul",
(llPFIC7.S/AC e DI'FlEf>AlAC) e 0fl<:""ã" Senlinela. 1',,101de i<en<
L"'i,adOl: Olll104. Edital: 17/051201R dc Q~hllUu, 121000e de 14hOO
i< 17h59. En<lereçn: ROl.k",i~ Ar (,)4, N" 3501 Portal da Am3z"ni~.

RIO RRANCO AI.: oU
"' •.•.w.co0lJ'I3$~{W.l1llmentil.'<; !,ov.hr MII/I.!1200380.05-3-20 I8.
l:mtega d.s Prupo<ta~: a jli\rttf de 17/0512U18 ;,s 08hOO li" .ite
",,,"w,comprasncLgo,'.br. AbeBu", (la. Propn<l~~: 041(1(->!201R;,~
lOhOfl no .ito W\\w.<'omprmnct.gov.hr.

RO$$ICI.EIA r:r,RRr,IRA I.:AMPOS
h"g"cirB

(SI[)]'C - 16'0510IN) 200380 .•IOtlOI.2018NERllOOI3

DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA
INSTITUTO NACIONAL DE CRIMINALÍSTlCA

A\'IS() D~: ALTERAÇÃO
I'REGAO ~" 4110lM

Comunícaml)5 que' " "Jilal tia li~ila~à" sul"".:itm!a.
puhlieada nn l"l.O,L! de }Oro4l201~ fnl .1t••~,ln, Oh)elo: I'rej!!"
Eletrônico. Com'um!,""i< pnnl o, ctolllntógrnfo\ £"~(>'"" <' li'lu;dl'l
;nsmlll'lo, no SI'PI AflmI'FRfIt\C DITI'C. T01~1de h,"~ Li~ilndos:
()O()73 1")\'0 Edllnl: 1711J5120111das O9hOD il.s IZhll(),' rkl4hllO à.
17h~ll, I;ode'eç": Setor de Area' l~ojnd:l< Sul. Ouadra 07 • Lole~
'Jl1O RRAS1L1A. DF. Emr~ga da. l'mp<»'ta<: a p~rtil tk 17 05!:2n1N
a< 09IlOO no .ite ""'"W.eompra'nct.j!o ••..hr, Ab<:n.1"8 dn< PIOf'<l"1'l<:
lIl'IISI201H, ,. 10hoo no s'te w,"weompr:L'rncl.g,w.hr.

HEIW.O DA PAZ CARVALHO E SILVA ~ILHO
Prc~nejro

\SIIlEC. 1(,'ú5 1018) 20040~..()I)(101.20INNf.llfIOOl)3

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÀO E 1.0CiSTlCA
POUClAL

AVISO 1>1'.r~:~AI.lDAI)F.

(;OAD'l)LOG 1'1'
A Coonknaçiio ~ Admilli.tra\'oo ela Polkia Fedeml infonnn

que Ihi .ph~!lda ii emp=n POSSI\NI &. PAUl.A LTDA. ;t\<erila n"
CNPj n" 02.R~ 1.i"291ll001.J5. ! pcnil.li'Llrle d. imredilllClllO de licitar
e eontr~la" CiJm ~ administ,...-~ç~opúbl,,'a fedemi pelo pcrílldo de O(i
I~cisl ,rn:,c,,' "'lIllnr de \(> de maio dt: 21)18. c"lIIbin,d~ COmm\llta
"" va]"" d~ R$ 12.35(,.25 (doze mil trcl~n\".<" c'in"''''''''1 ~ sei~ rc"i<
c vinte <: cinc" c,"ta\"",). nos t~1Il'IO<d" Irtigo 7" ,l~ I.ei n" 11).5~1I102
e llnlce5m admin!<I",'i"" n"llnOO.Ol9il1l7nOI7.H9. em rar." de. n"
"urso do Prc~no Flmónieo n" 12/l017 ..COAn,'IJLOO, ler
.rfCscnlftOO dcelftnw~o falsa quanlo "O ",-u(ru1o de trltamenlo
fil."O'~"lllo r d,ferenc,ado e,[a!>.:I,,,,,,lo lia Lt"i COmrlC11l<:t1\:lr
I2312001i. I",m '"<,lYKl a pnI1icipa~,11l rm ilros destinado.
e~duslv~men!c a< miem c peqoeM< empre.,ll.'. qOll"dn n:io lazia jus
à essa c""diç,io.

FAIlRfClO SCHOMMt:R KI'RIlER
Direto,

SLJPER'NTENDI~~CIA REGIONAL EM ALAGOAS

I'.XTR"TO Ill; TERMO "'IllTIVO
ro:" Jllllllõ: - lJASG 10/1,15R

Núm..'to do Cnnlllll,,: 1 2015.
N" Pr""",s,,: 0~2,n()(l(MS$20151:.
PREGÃO SISI'I' N" 111015. Comtralanl<:: Ml~ISTERIO DA
mSTICA • CNP.l c.mlratudn: n375l(~~iOI75, (ontrnla!ln
MA.NlJTECNICA MANUTENCAO LTlJA -.Objeto' I'rotT("lgaç;;"
<'ontmlnal por llI:lis I~ Ido'~) me,"" Fundamcnto l.ep1: tel n'
8.MIl \13. Lei n" lO.521l/93 c legislaç,i" eorr('!at3.. Vlg~"c1o:
2711~!211ll': a 27 (J4 2(J1•••. VnlOf Total: R$}JA!(O,OO, Fonte:
10()OOOOOO• 2018Nr::~OOOI2. D.tn de A"inalllr~: 27 ~ 2t\l1l

ISICON. 16IllSI:<OIR)

[SI,. doet.nent" pode s,'r vetificallo no ''r1d,'m,." ektróniC{, ht1p:lfww"'.in.~o>'.br/l1ur.:nti.:"b.tc.html.
pdo cóth~'(l OS3020180~1700JJO lJot'urnento õ,,~ioadtl digil3hnemr eonforme MP ,," 2.200.2 de 24m~t:!()()1. qt:<. ;",lilUi "

lnfm<:~mtlttra d" Chnves l'ilblic'as 13"~lilei", _ ICP.llm,il.
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Pesquisa de
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Psq. Registro de
Preços

Cadastre sua
Empresa

Licitações
Eletrõnicas
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Pesquisa de Licitações
Responsável

UF

Processo

Número

Data/Hora de Abertura

Local de Abertura

Objeto

Observação

Contato

Situação

CENTRO DE SERVIÇOS ADMINISTRATiVOS E TÉCNICOS

DF

LICITAÇÃO

O 16/LALI-2/SBUl/2018

18/06/201809:00

www.licitacoes-e.com.br

CONCESSÃO DE USO DE ÁREA, COM INVESTIMENTO, PARA
EXPLORAÇÃO COMERCIAL E OPERAÇÃO DA ATiVIDADE DE
ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNACIONAIS E/OU
NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÂNDIA - TEN. CEL. AVIADOR
CÉSAR BOMBONATO.

Publicado no DOU em 17/05/2018, seção 03, pág. 130

ID Portal BB - 719897

licitabr@infraero.gov.br

Em Andamento

Tipo Descrição

Edital Edital e
Anexos

Data de
Referência

17/05/2018

Observação Arquivo(s)

AnexoV _TermoRefer.pdf

Edital_SBUL.pdf

AnexoIV _Contrato.pdf

AnexoV-IlI-A_ Req_ConsCBarr.pdf

An exoV - ICS ituacao _F isica_SBU L. pdf

Anexo_V_ I_(A)
_NIVEL_DOCA_EMBUT. pdf

AnexoV - IV _Req_Am b ie nta is_S BU L. pdf

Anexo_ V_Croqui.pdf.pdf

AnexoIV _Contrato_Capa. pdf

AnexoV- I_Req_ Tec_Oper _SBUL. pdf

AnexoV-IlI_Req_ Tec_Interv_SBUL. pdf

REGISTRE SUA EMPRESA (OMO INTtRESSAOA NESSA LICITAÇÃO

Arquivos PDF podem ser abertos com o Adobe Acrobat Reader. Para obtê-lo, clique aqui.

http://licitacao.infraero.gov. br/portal licitacao/servlet/DetalheLicitacao?idLicitacao= I... I 7/05/2018
I
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EMPRESA BRASilEIRA DE JllFRA'cSTRUTURA -'IEROPORTUARI
UOR: 1"'11 CENTRO DE SUPORTE I,DMNlSTRIITIVO DE BRASllWCSBR Fim r.ontrato: 31111}12018
[J711405$)WUCElABARBOS.'"LOPESLOURENCO Atendimentof SAC BS I Olf'lidon,1
1l~1Oprc9ú""'I,I' Fim ,,:pres"lnla~o: [N~o fnro'r.1••dal

LALl 'P.;g. n'
~

EROPORTUARI

Ajuda I Sair

Brasl1iWDF -17/05/2018 08:22:59,

Banco de Preços

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA A

Pesquisa avançada : Suas IicilaçOesCriar licllaçàoSala de disputa

Licitações

Licitação [nO 719897] m

Cliente

I Opções
Consultar inleressados

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARI I (1) CENTRO DE SUPOR Consultar loles
BRASfUAlCSBR

Coordenador WUCElA BARBOSA LOPES LOURENCO

Incluir mensagem

Listar alterações

Resumo da ricilação CONCESSÃO DE USO DE ÁREA, COM INVESTIMENTO, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL E Listar documentos

ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNACIONAIS EJOU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLANDlI\-
TEN. CEL. AVIADOR CI:SAR BOMBONATO.

Edital 016f2018 Processo 016/LALI-2fSBUU2018

Modalidade/lipo LRE Tipo Maior aferi;]

Participação do fornecedor Ampla Prazo para impugnaçao até 5 dia{s)

Situação da licitação Publicada Data de publicação 17105/2018

InfeJo acolhimento de propostas 1710512018-10:00 Limite acolhimento de propostas 18J06f2018-o9:00

Abertura das propost<lS 1810612018-09:00 Data e a hora da disputa 18/0612018-10:00

Idioma da licitaçao Português Moeda da licitaçao (R$) Real

Abrangência da disputa Nacional Moedfl da proposta Moeda da licitação

Forma de conduçao Eletr6nico Equalização ICMS N',
Tipo de encermmenlo da disputa RandOmico

Lote [nO 1]

Resumo do lote CONCESSÃO DE USO DE ÁREA, COM INVESTIMENTO, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE

DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇAO DE CARGAS INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO DE
UBERLÁNDtA - TEN. CEL. AVIADOR C~SAR BOM BONATO,

TlCltamento aplicado Com tratamenlo diferenciado para MElEPPfCOOP 'Mt'3*"¥"'jI
Tipo de disputa Com disputa aberta Critério de seleçao Todas as propostas

Situação do lole Agumdando abertura de propostas Dala e o horario 16/0512018-08 :59:39:829

Tempo mínimo entre lances 20 segundo(s) Tempo mínimo entre o melhor lance 3 scgundo{s)

Valor mfnlmo entre lances' 0,00%

• O valor mlnimo entre os lances sera corresponde a diferença entre os valores da melhor e da segunda melhor propostas aplicado o percentual
cadastrado.

Tempo randómlco o • 30 minutos

"};'~~'4 "''I'''') :/" ,'.t;;1 lU""",' "','. ".~~Il'•.,,,,"~!,;. ":;:),1?)-J f:'"'~' i ~'~'e"~""~"! F",I:l;,'J]", ' .•"'1'~.•••.~;I~~"M

p.>l:l<:<>opIlOOJ_3Op.(l'J, ~013.Q5-(l7 ,~ ~1. Tr..""'Y 17 08'22.3 S'lT 2IJ1~

https:llwww.licitacoes-e.com.br/aop/consultar-deta Ihes.licitacao.aop?opcao=consultarDetalhesUcitacao&numeroUcilacao=719897 1/1
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17/05/2018

Licitação [n° 719897J

Inclusão de documentos

www.licitacoes-e.com.br

LALI t-ág.n°

Informe o documento Incl ir

Padrão de nomenclatura dos arquivos
A extensAo do arquivo devera ser no seguinte lormato: Ri~h Tc~t (.rtf), Portable Oocumenl l.pál) ou Ziplile (.zlpl.

O norno do erqulVO n~o podarA conter acentuação. espaços em bra'lco ou caracteres especiais.

O tamanho maximo dos arquivos está r.mltado em 1 MB (Megnby1es) ou 1024 KB {Kilobytcs).

Data de publicação Número anexo Nome do arquivo

17/05/2018 às 08:15:11 EDITAL_SBUL.PDF

17/05/2018 às 08:16:09 2 ANEXO ~V_I_A _NIV _DOCA _EMBUT,POF

17/0512018 às 08:16:15 3 ANEXOIV _CONTRATO.PDF

17105/2018 às 08:16:19 4 ANEXOIV _CONTRATO _CAPA.PDF

17/05/2018 às 08:16:38 5 ANEXOV _TERMO _REF.POF

17/0512018 às 08:16:45 6 ANEXOV-I_REQ_ TEC_ OPER_ SBUL.PDF

17105/2018 às 08:17:09 7 ANEXOV-ILSIT JISIGA_SBUl.POF

17/05/2018 às 08:17:25 8 ANEXOV-III_ REQ_ TEC _INTERV.PDF

17/0512018 às 08:18:15 9 ANEXOV~J1I-A_REQ_ CONSTR.PDF

17/05/2018 às 08:18:30 10 ANEXOV-IV _REQ_ AMB_SBUL.PDF

17/0512018 às 08:18:52 11 ANEXO _V _CROQUf.PDF.POF

Mostrando de 1 até 11 de 11 registros

https:lJwww.licitacoes-e.com.br/aop/consultar.detalhes.licitacaO.aop?opcao=consultarDeta IhesLicitacao&numeroUcilacao= 719897

Ação
apagar

apagar

apagar

apagar

apagar

apagar

apagar

apagar

apagar

apagar

apagar
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Pág. n'

I ') ?JJ-o
Wliceia Barbosa Looes Lourenco

De:
Enviado em:
Para:

Cc:
Assunto:

Prezados Senhores, bom dia.

Wliceia Barbosa Lopes Lourenco
quinta-feira, 17 de maio de 2018 08:12
Rodrigo Otavio Jacome de Medeiros; Arthur de Castro e Soares; Natan
Machado de Campos Neto
LD CSBR LicitaBR
Publicação Licitação TECA/UBERLÂNDIA

Comunicamos a publicação da Licitação Eletrônica nº 016/LALI-2/SBUL/2018- "CONCESSÃO DE USO DE ÁREA,
COM INVESTIMENTO, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E
MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÃNDIA - TEN. CEL.
AVIADOR CÉSARBOM BONATO.

ata de abertura: 18/06/2018 às 9 horas.

Comissão de Licitação (Ato Administrativo nº 0790/LALI(LALI-2)/2018): Wlicéia Lopes(Pregoeira), Rodrigo Otávio,
Arthur e Natan (Equipe de Apoio Técnico).

Link para acesso ao edital no portal da Infraero:

http://licitacao.infraero.gov .b r/porta I licitacao/ servlet/Deta Ihe Licitacao ?id Licitacao= 13 2443

Link para acesso ao edital no portal do Banco do Brasil (10 719897): https://www.licitacoes-
e .com. br / aop/ co nsu Ita r-d eta Ihes-
Iicitacao.ao p?opcao=co nsu Ita rDetal hes Licita ca o &n u me ro Licitacao= 719897

1
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CONCESSÃO DE USO DE ÁREA, COM INVE~
INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO AE

••
CENTRO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DF

LICITAÇÃO

O 16/LALI -2/SSUl./20 18

18/06/2018 09:00

Psq. Registro de Preços

UF

Processo

Número

Data/Hora de Abertura

Local de Abertura

Responsável

Objeto

Publicado no DOU em 17/05/2018, s,

Observação

lO Portal SS - 719897 •
Contato

Situação

licita br@infraero.gov.br

Em Andamento

Tipo

Edital

Descrição

Edital e Anexos

Data de Referência

17/05/2018

•
REGISTRE SUA EMPRESA COMO INTERESSADA NESSA lICfTAÇÃO

Atenciosamente,

WLlCEIA B. LOPES LOURENÇO
Coord. de Licitação de Concessão de áreas do grupo A - LAU-2
Gerêncta de Licitações - LAU
Gerência Geral de Serviços de Logistica Administrativa
wlopes.br@infraero.qov.br. (61)3312.3457

@/nfrBeroBr/lsil

f 'I @ lllI

ih 11lt(lfll,;I~-';L"L'\i~.klHe~ 1It;~~;,Il1Ul"a~tf!l L I1lh <.i.Hltll~,)'.:II'l,\;jdc" ~j(} Ul' Ij~() r,:"tlitu, _'Godo~L'1lhlg1lo PI"Il::,!ld~, pur I.LI. C••,o '.'<.l(;()nu', ~L'laCI,j(;'~tillal,írJo. ,;,10,1q<l,' ,I

;~'il\ll,'. di~!lf".;\,';j"':Ç ,"';:11:,dC.Ll;;~rrJI,lIJiI;I~'i,e,~~,;'lJf'r{;lb;d<l~. r::I~'urar;lg<Í-I,I~ lo 11('lili(,:,.:!\) r..:mttl:::lle, I) II,U impr<'plll' ~,•••r:i lr<'(;ldv L-\lIlii,ffih'.h ll\!rt1J,l' ,la ,'IIi!'f,'~,1 ~ <J

kf:'I~;;.••;t';t'I" ",i':':"I.
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SairAjudaBanco de PreçosSuas IicitaçãesCriar licitação i Pesquisa avançadaSala de disputa

INFAAEAO
UOR: [n.ll CENTRO DE SUPORTE ADMINISTPATIVO oe BRASILINCSBR . Fim r.ontral(l: 3111012018
[J71146551 WLICEIA BARBOSol.. LOPES lOURENCO Atendimento I SAe 8B I OLNidorill Brasl1ie/DF - 1810612018 09:16:14
••poio pregoeJrc. FIm represenlação, [Não informada]

Licitações INFRAERO

Licitação [nO 719897] m

Clienle INFRAERO I (1) CENTRO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE BRASíLlAICSBR

Coordenador WUCEIA BARBOSA LOPES LOURENCO

Resumo da licitação CONCESSÃO DE USO DE ÁREA, COM INVESTIMENTO, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE

ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNACIONAIS EJOU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÂNDlA-

TEN. CEL.AVIADOR CÉSAR BOMBONATO.

Edital 01612018 Processo 016JtAL1-2fSBUU2018

Modalidade/tipo LRE "TIpo Maior oferta

Participação do fornecedor Ampla Prazo para impugnação até Sdia(s)

Situação da licitação Propostas abertas Data de publicaçao 17f05I2018

Inicio acolhimento de propostas 1710512018-10:00 Limite acolhimento de propostas 18106/2018'()9:00

Abertura das propostas 18fOô/2018.()9:00 Data e a hora da disputa 18106/2018-10:00

Idioma da Hcitação Português Moeda da licitação (R$) Real

Abrangência da disputA Nacional Moeda da proposta Moeda da licitação

Forma da condução Eletr6nlco Equalização ICMS Não

Tipo de encerramento da disputa RandOmlco

Lote [nO 1]

I Opções
Resumo do lote CONCESSÃO DE USO DE ÁREA. COM INVESTIMENTO, PARA EXPLORAÇAO COMERCIAL E OPERAÇAo DA ATIVIDADE

DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO DE

UBERLÂNOlA 4 TEN. CEL. AVIADOR C~SAR BOMBONATO.

Tratamento aplicado Com tratamento diferenciado para MElEPP/COOP W#í$UlôrnDj

Tipo de dispul<'l Com disputa aberta Critério de seleção Todas as propostas

Situação do lote Aguardando disputa Data e o horário 18/06!2018.()9: 16:03:255

Tempo mlnimo entre lances 20segundo(s) Tempo minimo entre o melhor lance 3 segundo(s)

Valor mlnlmo entre lances' 0,00%

• O valor mlnimo entre os lances será corresponde a diferença entre os valores da melhor e da segunda melhor propostas aplicada o percentual

cadastrado,

Tempo randõmico o - 30 minutos

. " c,: :.,~ ,
~,Ar.;~E: . ~~JOO?:0 <1'2:' I (I"", ;.,-;;. ,D:l~:'() '.'~D 5':':"':: I o.J~"""'~"" :!,u;:l'!.~';-l-"<l'a"WO() lê{' ooe:o:

https:llwww.licitacoes-e.com.br/aop/a brir -pro postas .aop?o pcao=abri rP ropostas&nu me roLicitacao= 719897 1/1
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1810612018

Licitação [nO 719897] e Lote [nO 1]

Fornecedor. 1

www.licitacoes-e.com.br

PAg. nO

.:?~~

Valor

Data e hora do registro

Situação da proposta

R$ 30.100,00

15/061201815:38:09:873

Classificada

~S.IIWWW.licitacoes-e.com.brlaoPlabrir-propostas.aoP?Opcao=abrirprOPOSlaS&nUmeroLicilacao=719897 111

http://www.licitacoes-e.com.br
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l~lFRAERO
unI'<: [l1"lJ CHITRC DE SUPORTE ADMINISTP.ATIVO DE BRAsíLIJvCSBR . Fim contraIo: 31110120111
[17l14IÔS5}W1JCElABARBOS" LOPES LOURENCO Alandimerlto I SAC SB I Ouvidoria BraSfli~DF - 18f06/2018 1o~ml!
ap-:Mopregoeiro - FIm rcpre5entaçlio: [~Informada)

Sala de disputa Criar Dcitação Pesquisa avançada Suas licitações Banco de Preços Ajuda

PAg. n.

~'t>4

Licitações

Licitação [nO 719897] m

Cliente

Coordenador

Resumo da licitação

INFRAERO

I Opções
INFRAERO I (1) CENTRO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO DE BRASiuA/CSBR

WlICEIA BARBOSA LOPES LQURENCO

CONCESSÃO DE USO DE ÁREA, COM INVESTIMENTO, PARA EXPLORAÇÃO COMERCiAL E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE

ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNACIONAIS ElOU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÂNDIA-

TEN. CEL. AVIADOR CÉSAR BOMBONATO.

Edital 016/2018 Processo 016flALI-2/SBUU2018

ModalidadeJtipo LRE Tipo Maior olerta

Participaçào do fornecedor Ampla Prazo para impugnaçào até 5 dia(s)

Situ<Jç.ao da licílaçào Disputa encerrada Data de publicação 17105/2018

Início acolhimento de propostas 17/05/201S-10:00 Limite acolhimento de propostas 18106/2018.09:00

Abertura das propostas 18106/2018.09:00 Data e a hOfa da disputa 18106/2018-10:00

Idioma da licitação Português Moeda da licitaçào (RS) Real

Abrarlgência da disputa Nacional Moeda da proposta Moeda da licitação

Forma de condução Eletrônico Equalização ICMS N,.
Tipo de encerramento da disputa Randômico

lote [na 1]

Resumo do lote CONCESSÃO DE USO DE ÁREA. COM INVESTIMENTO, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE

DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNACIONAIS ElOU NACIONAIS NO AEROPORTO DE

UBERLÂNDIA ~ TEN. CElo AVIADOR CI::SAR BOMBONATO.

Tralamento aplicado Com tratamento diferenciado para MElEPP/COOP EH¥#íõ!ll,q

Tipo de disputa

Situação do lote

Com disputa aberta

Arrematado

Critério de seleção

Data e o horário

Todas as propostas

18/0612018-10:31 :06:277

Tempo mlnirno entre lances

Valor mlnimo entre lances' 0.00%

20 segundo(s) Tempo mínimo entre o melhor l<Ince 3 segundo(s)

• O valor mlnimo entre os l<Inces será corresponde a diferença entre os valores da melhor e da segunda melhor propostas aplicado o percentual

cadastrado.

CNPJ

Fornecedor

Telefone

Nome contato

Arrematado

Tempo rand6mlco

06.522.26510001-36

PONTA NEGRA IMPORT COM SERV DE CONST E EDIFIC LIDA

(92) 36396974

KEITIANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO

RS 30.100,00

o - 30 minutos

https :/!www.licitacoes-e.com.br/aop/consu ltar -deta Ihes-licitacao .ao p?opcao;consulta rDeta IhesLicitacao&nu meroLi citacao; 719897

I
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Wliceia Barbosa Lo es Lourenco

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Boa tarde!

Keitiane Teixeira <licitacao02@gbringe1.com>
segunda-feira, 18 de junho de 2018 14:22
LOCSBR LicitaBR
'Oannielle Farias'; CE 00240290
UCITAÇÃO N° 016/LAU-2/SBUL/20l8 - PONTA NEGRA
PE 016-18 Ooe. Completo.pdf; Fluxo de CAlXA 18.06.2018.xlsx

A Ponta Negra Logística Ltda., inscrita sob CNPJ nO06.522.265/0001-36 e sua consorciada Porto
Seco do Triângulo Ltda., vem mui respeitosamente apresentar sua documentação de habilitação e
proposta de preços, contendo: 01 anexo com 124 páginas e 1 arquivo referente a planilha de
estudo.

,r gentileza, acusar o recebimento.

Atenciosamente,

mGrupo

Cu.JBringel
Av. Cosme FelTeira, 1877
CEPo 69083-000 - A!eixo
Manaus - Amazonas
Te!': +55 (92) '2126-4000
Te!': +55 (92) 3639-5351
Web: www.gbringe1.com

Ke-itiane Texeira
Analista de Licitações Públicas
Celular: +55 (92) 98416-7199
Skype: keitianeteixeira
E-mai!: licitacao@gbringel.com

--_ .••,.__ , - .. -,...====== =::-=====:::=====;,; ::::::=========_ .,=-====="-~-'--.:_::-..:.=--...:::.:::..:.. c:..:.,..._-c""=::;:,",,,,,.~ _ ... --------- -- .--:-::-::===. ===- . -"::======-=- __
A~ inform:l\"oes "~xi'Helll!:,,neSS<l mçfl.~:t~el1l i:: nl,<; arquivos :m.:x<ldr,s ~;Jo de- IlS() re.~tJi!O.sCfl~l" ~eu sigi[(, prole~iJ,) por Lei. ('uso '.'<lr(~ni:i(, ~,'j:l;o ,J('"~1in:ltjrio. Silib3 que l.l
Iciwr:l, dívulgnç:'í'J 011 d'l'ia dC~las informaçf>c;; silo pwibid:L<;. FilVor :t1);Jg;J-la~ r nOli1Íç:\r O)remC'1Cntl'. O U~(' imprúprio s<':rii tfillado c,)nf(lnll~ :,s I\OIHlfl~ dil ~mrr<~sa c ,I
l-egislilÇfJC'em vi:;"r.

I"he inlónnulion c. )riI"ined wilhin lhis mC~~élge ,mJ att~h.-hcd ti lei: ii: 1'e::;1rll.'leil, ;)nu i1.sc0nfidcfltíul ity i::- prOlel.tcd by l;j\~'. If}', lU are nol lhe I,d(h e-.~~Cl'.he 1l\""1If~~lhal the r{":lding..
Jivulging Ôi.ndl'l'p)-'il\? of this mes~<lge I." prrohibited. Plca.,>c,dc-Iel<' :lIi" me~~"ge and f!'11i(y lhe s('nda. Th,; iml'f<l("lt'1"U~e <)flhi" informatie.n will bc d(,1JltWilh :u:cmding to dll~
l'omp:tny\ inlt':lJwl rcgul'l!íllllS anti fetltrallaws.
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-L.snCA
Pontanegra

CARTA DE APRESENT ACÃO DA PROPOSTA COMERCIAL - ANEXO I
À

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO

Ref.: LICITAÇÃO N° 016/LALI-2/SBULI2018

Prezados Senhores,

Após exame cuidadoso das cláusulas, itens, subitens e alíneas do Edital e seus Anexos,

declaramos estar de pleno acordo com todas as condições nele estabelecidas.

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 120 (cento e vinte) dias
corridos, a contar da data de abertura da licitação.

De acordo com o estabelecido no Edital da licitação em referência, apresentamos nossa
proposta:

- O percentual sobre o faturamento bruto mensal auferido na exploração comercial e operação da

atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e nacionais a ser repassado à
Infraero, confonne alínea "a.2" do subitem 8.3, será de:

Se modal marítimo: 15% (quinze por cento) incluindo as atividades de Aeroporto Industrial e demais
serviços correl atos; /

Se modal aéreo: 27% (~e sete por cento), incluindo as atividades de Aeroporto Industrial e demais

serviços correlatos, já computado o valor do ATAERO, incorporado na tabela tarifária, a partir de
0l/0l/2017;

Se modal rodoviário:
../

20% (vinte por cento), incluindo Aeroporto Industrial e demais serviços
correlatos. /

- Preço Mínimo Mensal: R$ 30.100,00 (trinta mil e cem reais);

- Adicional de Preço Fixo de R$ 150.000,00 (cento e cinquentamil reais); /'

-Valor do Investimento: R$ 7.760.500,00 (sete milhões, setecent,ost seSSentamil e quinhentos reais),

conforme estudo de viabilidade anexo desta proposta comercial, ~

PONTA NEGRA SOLUÇÕES. LOGISTICAS e PORTO seco DO TRIÂNGULO LTDA
TRANSPORTES LTDA CNPJ n° 16.712.516/0001-07

CNPJ n' 06.522.265/0001-36 InscEsl. End. Av. Coronel Zacarlas Borges de Araújo. n'
04.212.606-1 530, Dlslmo Industrial

Ehd.: Av. Cosme FerreIra, 1877,Galpao E, CEP 38084-700, Uberaba_ MG
Aleixo, CEP 69083-000, Manaus- Amazonas Tel. 34 3313.6101

Tel.: (92)2126-4000 /3639.5351 1/124
!icitacao(ãlgbrlngel.com
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- Valor Global de R$ 9.180.000,00 (Nove milhões, cento e oitenta mil reais).

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar

o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr.

Sebastião Ramilo Bulcão Bringel. Carteira de Identidade nO. 0116682-40 expedida em 17/06/2005,

Órgão Expedidor SESEG-AM, CPF nO006,689.072-15., Iicitacao@gbringel.com,fone (92) 3639-5351

/2126-4000, fax nO(92) 3639-6974, como representante legal desta Empresa.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições

estabelecidas no Edital de icitação e seus anexos.

Manaus-AM, 18 de junho de 2018.

Sebastião R 110 Bulcão Bringel
PÓNTAN GRA SOLUÇÕES, LOGÍSTICAS E TRANSPORTES LTDA
éNPJ: 06.522.265/0001-36

rc;o. NACIONA1 DE PESSOA JURIDlc;l
06.522.265/0001-36
POOA•• l_E1PmlElll».

AV.COSllE FERREIRA N. 1817 E
AlEIXO

CEP: 69.083 • 000
~AUS

•

•

PONTA NEGRA SOLUÇÕES, LOGíSTICAS E
TRANSPORTES LTOA

CNPJ n° 06.522.265/0001.36 Inso Est.
04.212606-1

End.: Av. Cosme Ferreira, 1877, Galpão E,
Aleixo, CEP 69083.000, Manaus - Amazonas

Tel.: (92) 2126-4000 /3639.5351
lícitacao@gbringel com

PORTO seco DO TRIÂNGULO LTOA
CNPJ nO16.712.516/0001.07

End. Av. Coronel Zacarias Borges de AraújO, nO
530, Distrito Induslria I

CEP 38064-700, Ubaraba - MG
T el. 34 3313-6101

2/124
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DECLARACÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESREUTURA AEROPORTUÁRIA

SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 04 ED. C)::NTRO OESTE ]0 ANDAR - BRASILIA/DF
CEP: 70304-906

Ref.: LICITAÇÃO N° 016/LALI-2/SBUL/2018

Prezados Senhores,

Sebastião Ramilo Bulcão Bringel, RG n' 0116682-40 SESEG-AM., como representante

devidamente constituído de PONTA NEGRA SOLUÇÕES, LOGÍSTICAS E TRANSPORTES

LTDA, inscrita sob CNPJ: 06.522.265/0001-36 e , Porti! Seco do Triângulo Ltda., inscrita sob

CNPJ nO 16.712.516/0001-07, doravante denominado Licitante, para fins do disposto na alínea "b"

do subitem 11.1 do Edital do Pregão Eletrônico n° 016/LALI-2/SBUL/2018, declara, sob as penas da

lei, em especial o art, 299 do Código Penal Brasileiro, que:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da

proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado à discutido com ou

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nO016/LALI-

2/SBUL/2018, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutido com ou recebido de

qualquer outro pal1icipante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nO016/LALI-2/S.BULI20188,

participar ou não da referida licitação;

por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer OutTO

participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico n° 016/LALI-2/SBUL/2018, quanto a

~

PONTA NEGRA SOLUÇÕES, LOGISTICAS E
TRANSPORTES LTOA

CNPJ n' 06.522.265/0001-36 Inse Esf.
04.212.606-1

End.: Av. Cosme Ferreira, 1877, Galp30 E,
Alelxo, CEP 69083.QOO, Manaus - Amazonas

Te!.: (92) 2126~OOO /3639-5351
lícitacao@gbringeLCom

PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA
CNPJ n' 16.712.516/0001-07

End. Av. Coronei tacarias Borges de AraÓjo, no
530, Distrito .Industrial

CEP 380.64-700, Uberaba - MG
Tel.343313-6101

25/124



d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico

n° 016/LALI.2/SBUL/2018antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Empresa Brasileira de

Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e

informações para filmá-la.

---~---..•..•... ...-,~-.---..'--

Manaus-AM, 18 de junho de 2018.

Sebastião amiJoBulcão BringeJ
PONTA NEGRA SOLUÇÕES, LOGÍSTrCAS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 06.522.265/0001-36

~. NACIONAl DE PESSOAJURlOlc;)

06.522.265/0001-36
••• lEEw.mlE1I\

AV.COSME FERREIRA N. lan E
Al.EIXO

CEP:69.083.000

•

•

-}'

PONTA NEGRA SOLUÇÕES, LOG1STICAS E
TRANSPORTES LTOA

CNPJ n' 06.522.265/0001-36 Inse Est.
0~.212 606-1

End: Av. Cosme Ferreira, 1877, Galpllo E,
Aleixo, CEP 69083-000, Manaus - Amazonas

Tel: (92) 2126-4000 /3639.5351
Iicitacao@qbringelcom

l:NAUS

PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA
CNPJ nO16.712516/0001.07

End. Av Coronel zacarias Borges de Araújo, nO
530, Distrito Induslrial

CEP 38064-700, Uberaba - MG
Tel 3~ 3313-6101

26/124
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06.522.265/0001-36
1UTA._LrsmE~~

AV.COSlMi fERR£IAA N. la17 E
~XO

CEP: 5&,083 .000
~NAUIl

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITA CÃO À
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO _
ANEXOn

Ref.: LICITAÇÃO N° OI6ILALI-2!SBULl2018

Pretados Senhores:

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos do presente para submeter à apreciação de

V.Sas. os documentos abaixo discriminados, necessàrios para a .Iicitação referenciada:

a) Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS;

b) Plano de Negócios para o empreendimento;

c) Declaração de Elaboração Independente de Proposta;

d) Carta de apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

a. Declaração de inexistência de fato impeditivo de participação;

b. Declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregados menores de
18 (dezoito) anos;

c. Declaração da licitante de que seus diretores; responsáveis legais ou técnicos;
e) Atestado de visita técnica;
f) Declaração de Capacidade Técnica PONTA NEGRA E PORTO SECO;
g) Cédula de identidade dos sócios;
h) Contrato Social Ponta Negra e Porto Seco;
í) Declaração da ANAC;
j) Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio;
k) Qualificação econômico-financeira (BALANÇO);
I) Certidão de Falência e Concordata;
m) CNPJ;
n) Prova de Inscrição Estadual;
o) Prova de Inscrição Municipal;
p) Certidão de Regularidade Federal;
q) Certidão de Regularidade Estadual;
r) Certidão de regularidade Municipal;
s) Certidão de Regularidade do FGTS;
t) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;

PONTA NEGRA SOLUÇÕES, LOGíSTICAS E
TRANSPORTES LTOA

CNPJ nO06.522.265/0001.36 Inse Est.
04.212.606-1

End.: Av. Cosme Ferreira, 1877, Galp30 E,
Aleixo, CEP 69083-000, Manaus - Amazonas

Tel.: (92) 2126-4000 /3639-5351
licilacao@gbrinael com

PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA
CNPJ n° 16.712516/0001.07

End. Av. Coronel Zaearias Borges de Araújo, n'
530, Distrito Industrial

CEP 38064-700, Uberaba - MG
Tel. 343313-6101
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EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESREUTURA AEROPORTUÁRIA

SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 04 ED. CE:.JTRO OESTE l° ANDAR - BRASILIAIDF

CEP: 70304-906

Ref.: LICITAÇÃO N° 016/LALI-2/SBULf2018

Declarações

Declaramos, ainda, que nossa empresa encontra-se cadastrada junto ao Sicaf (se for o caso), •

conforme exigências do Edital.

Em cumprimento aos ditames editalícios, declaramos, sob as penalidades cabíveis, a

inexistência de fato impeditivo de participação, c que temos pleno conhecimento de todos os aspectos

rclativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes do Edital e

seus Anexos.

Declaramos sob pena da lei, em especial do Art. 24 do REGULAMENTO ele o item 17

Edital de Licitação, que nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no

subitem 4.2 do Edital da Licitação em epígrafe. •

Declaramos, ainda, não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menores de 18

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de menores de J 6 (dezesseis) anos em

qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do

inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal (Emenda Constitucional nO20, de 1998).

Na oportunidade, credenciamos junto à INFRAERO o Sr. Sebastião Ramilo Bulcão

Bringel, Carteira de Identidade nO0116682-40, Órgão Expedidor SESEG-AM, CPF nO006.689.072-

15, endereço Alameda Índia, nO1998, Casa 384, Ponta Negra Clube de Campo, bairro Ponta

Negra, Manaus/AM" E-mail: lieitaeao@gbringcl.eom, fone (92) 3639-5351/2126-4000, fax n° (92)

PONTA NEGRA SOLUÇÕES, LOGISTICAS E
TRANSPORTES LTOA

CNPJ n' 06 522.265/0001-36 Inse Est.
04.212.606-1

End.: Av. Cosme Ferreira, 1877, Galpao E,
Aleixo, CEP 69083-000, Manaus - Amazonas

Tel.: (92) 2126-400013639.5351
iicitacao(â)qbrincel. com

PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA
CNPJ n' 16.712.51610001-07

End. Av. Coronel Zacanas Borges de f\raújo, nO
530, Distrito Industrial

CEP 38064-700, Uberaba - MG
Tel. 34 3313-6101

281124
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3639-6974, para interpor recursos quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos e,

is atos no processo licitatório.

Manaus-AM, 18 de junho de 2018.

Sebastião R iloBulcão Bringel
PONTA 'GRA SOLUÇÕES, LOGÍSTICAS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: O .522.265/0001-36

PONTA NEGRA SOLUÇÕES. LOGisTICAS E
TRANSPORTESLTOA

CNPJ n' 06.522.265/0001-36 Inse EsL
04.212.606-1

End.: Av. Cosme Ferreira, 1877, Galpao E,
Aleíxo, CEP 69083-000, Manaus ~ Amazonas

Tel.: (92) 2126-4000 /3639-5351
licitacáo@gcringetcom

r;;n.NACIONAL DE PESSOA JURIDlCFI
06.522.265/0001_36
~JmIA_l_ElIlN6alJElm\

AV, COSME FERREIRA N. 1877 E
Ai.E/XO

IU.l eEP: &ió.083• 000
~NAU8 ~

PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA
CNPJ n' 16.712.516/0001-07

End. Av. Coronel Zaearlas Borges de AraúJo, n'
530, Distrllo Induslrial

CEP 36064-700, Uberaba - MG
Tel. 343313-£101
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PRocesso UCITATORIO N" 0181LAU-2ISSUU2018
DATADE ABERTURA: 18I0&I2018
HORÁRIO: 09:00 HORAS

OBJETO: CONCESSAO DE USO DE ÁREA, COM INVESTIMENTO, PARA
EXPlORAçAo COMERCIAL E OPERAçAo DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM
E MOVlMEHTAÇAO DE CARGAS INTERNACIONAIS EIOU NACIONAIS NO
AEROPORTO DE UBERLANolA- TEN. CEL AVIADOR cl:!SAR BOMBONATO,

Atestamos para fins de palticlpaçllo no processo IIcltat6río acima
cbdo, que o SR. LYSSON BARROSO. documento de identidade nO 9208 _

OABIAM e CPF rf' 652.605.542-92, representante .da empresa PONTA NEGRA

SOLUÇOES lOGlsTlcAs E TRANSPORTE LTDA, CNPJ nO 06.522.26510001.36.
telefone (Ou) 92 98427-9058, esteve no Aeroporto de UberlAndia- Ten.-CeI..Av.-

César Bombonato, no dia 13106J2018às 15:00 horas, visitando o local e as

instaJaçaes do oqeto da IlcitaçAo supremencionada, tomando conhecimento de

todos os aspeclDs que possam influir direta ou Indiretamente no neg6cio, para

atendimento 80 disposto no subitem 11.1, letra "h' 'h.1', no Edital <fo referido
Processo üc:Ilalôaíoe seus anexos.

UberlêndJa.MG.13 <tejuntjn de 201lJ. 4

a~-e-

30/124



o;~
V DA. EUTOOO o TERRlTOAIO NAC!ONo\L.

••,,""" 0116682-4 ,,"'.'. 17/06/2005
(\ftmL £X~(I''';J.o

.- SEBASTlAO RAMlLO BULCAO
BIUNGEL
"WiÀ" CAMlLO LOPES BRINGEL

GEMINIANA SULCA0 BRINGEL
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LUIZ GUSTAVO REZEN'DE BARSAM'
Ht~O

LUIZ BARSAM
MARIA BARBAIm REZENDE BARSAM !
UBERABA-MG , 2/3/1973
,," ''','" CAS. LV-B3 AUXFL-159V
UBERABA-MG
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PONTA NEGRA SOLUÇÕES LOGiSTICAS E TRANSPORTES LTOA.
19" ALTERAÇÃO COM CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL ~ ..

NIRE -13200435958 -~.:),
CNPJ/MF na 06.522.265/0001-36

SB PARTICIPAçÕeS SOCIETÁRIAS LTOA. sociedade limitada com sede na
cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Avenida Cosme Ferreira, 1877.
Sala C, Aleixo. Cep 69083-000. Com seu contrato social registrado na Junta
Comercial do Amazonas - Jucea sob o número 132.0065.861-2 em sessão do
dia 27/0512015, inscrita no CNPJ sob o número 22.617.090/0001-05, neste ato
representada por seus sócios SEBASTIÃO RAMILO SULcA0 BRINGEL.
brasileiro, natural de Parintins - AM, casado em regime de comunhão parcial
de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n° 0116682-4
SSP/AM. inscrito no CPF/MF sob n° 006.689.072-15. residente e domiciliado
na Alameda India n° 1998, casa n° 193, Ponta Negra Clube de Campo, CEP
69.037-058, Ponta Negra, na cidade de Manaus, no Estado do Amazonas;
SÉRGIO ROBERTO MELO BRINGEL, brasileiro, natural de Parintins - AM, •
casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da
cédula de identidade RG n° 09107720 SSP/AM. inscrito no CPF/MF sob n°
416.576.592-91, residente e domiciliado a Alameda [ndia, n° 1.998, Casa n°
208. Ponta Negra Clube de Campo, CEP 69.037-058, Ponta Negra, na cidade
de Manaus, no Estado do Amazonas.

I I

SÉRGIO ROBERTO MELO BRINGEL, brasileiro. natural de Parintins - AM, (
casado em regime de comunhão parcial de bens, empresáriO, portador da
cédula de identidade RG na 09107720 SSP/AM, inscrito no CPF/MF sob na \..
416,576.592-91, residente e domicilíado na Alameda India, na 1.998, Casa na
208, Ponta Negra Clube de Campo, CEP 69.037-058, bairro Ponta Negra, na
cidade de Manaus, no Estado do Amazonas.

Únicos sócios da empresa PONTA NEGRA SOLUÇÕES LOGíSTICAS E
TRANSPORTES LTOA, sociedade com seus Atos Constitutivos devidamente
arquivados na Junta Comercial do Estado do Amazonas, sob o N°
13200435958, por despacho de 17/06/2004, inscrita no CNPJ sob o N°
06.522.265/0001-36, situada na Alameda Cosme Ferreira n° 1877. E, Bairro
Aleixo - CEP 69.083-000- Manaus/AM, resolvem de comum acordo alterar e
consolidar seu contrato social mediante cláusulas e condições seguintes'

,,/ J

•

CERTIFICO o REGISTRO EM 05/05/2017 11:24 SOB N° 13200435958.
PROTOCOLO: 170139824 DE 05/05/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701640712. NIRE: 13200435958.
PONTA NEGRA SOLUÇÕES, LOGíSTICAS B TRANSPORTES LTDA

Milton Aurélio Rosas Gomes
SECRETÁRIO-GERAL
MANAUS, 05/05/2017

www.empresasuperfacil.am.gov.br
46/124
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS OBJETIVOS SOCIAIS / •
A sociedade passa a operar com as seguintes atividades: t£', _

/- ~ ~7.tl,"
Ooerador de transporte multimodal- OTM; ./
Oraanizacão loafstíca do transporte de caroa; /'
Transporte rodoviário de carga. exceto produtos perigosos e
mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional;
.Transporte rodoviário de orodutos periaosos;
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns
Qeraise auarda-móveis;
Administração da infraestrutura portuária /
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e
industriais não especificados anteriormente, sem operador;

6822-6/00 Gestão e administração da propriedade imobiliária;
4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso

humano;
Envasamento e emoacotamento sob contrato.
Estacionamento de veiculos
Servicos de reboaue de velculos
Outros transportes rodoviários de passageiros não
esoecificados anteriormente.._._ .•-

8622-4100 Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços moveis
de atendimento a uraências.
Unidades Móveis Terrestres Para Atendimento a Emergência.
Exceto UTI Móvel
Unidades Móveis Terrestre com UTI.
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant

CLÁUSULA SEGUNDA - DO AUMENTO 00 CAPITAL

8621.6-02

8621.6-01
5211.7f01

5250.8/05
5250.8/04

4930.2/02

4930.2/03

5211-7/99

5231.1/01

7739-0f99

Os sócios em comum acordo resolvem aumentar o capital social que é de R$
500.000,00 (Quinhentos Mil Reais), dividido em 500.000 quotas de valor
nominal. de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizadas em moeda corrente
nacional, passará a ser de 6.000.000,00 (Seis milhões de Reais) dividido em
6.000.000 (Seis milhões) de quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma,
aumento de capital supracitado que será intregalizado até o dia 30/12/2017.
neste ato em moeda corrente nacional pelos sócios, da seguinte forme:

SOCIOS QUOTAS % VALOR
SB Participacões Societárias Ltda 5.940.000 99 5.940.000,00
Sérgio Roberto Melo Bringel 60.000 1 60.000,00
TOTAL CAPITAL SOCIAL 6.000.000 100 6.000.000 00
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A Vista das modificações ora ajustada consolida-se o
com a seguinte redação.

CLÁUSULA PRIMEIRA. DA DENOMINAÇÃO
A sociedade gira sob o nome empresarial PONTA NEGRA SOLUÇÕES
LOGiSTICAS E TRANSPORTES LTOA.

CLÁUSULA SEGUNDA - ENDERECO DA SEDE
A sociedade tem a sua sede na Avenida Cosme Ferreira, n018n E, bairro
Alelxo, Cep: 69083-000, Manaus/Am,

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL: /~

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL

5250-8/05
5250-8/04

4930.2/02

4930-2/03

5211-7/99

5231.1101

7739-0/99

6822-6/00

4644-3/01

8292-0/00
5223-1/00
5229-0/02

4929-9/99

8622-4/00

, 8621.6.02

8621-6.01
5211.7/01

Operador de transporte multimodal- OTM;
Organizacão logistica do transporte de caraa;
Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e
mudancas, intermunicipal, interestadual e internacional;
Transoorte rodoviário de produtos perioosos;
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns
: gerais e ouarda-móveis:
Administração da infraestrutura portuária;
Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e
industriais não especificados anteriormente, sem operador;
Gest~() e administração da propriedade imobiliária:
Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso
humano;
Envasamento e empacotamento sob contrato.
Estacionamento de veículos.
Servicos de reboaue de veículos
Outros transportes rodoviários de passageiros não
esoecificados anteriormente
Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços moveis
de atendimento a urgências.
Unidades Móveis Terrestres Para Atendimento a Emergência,
Exceto UTI Móvel
Unidades Móveis Terrestre com UTI.
Armazéns Gerais - Emissão de Warrant

•

•
! .y

O capital social será de R$ 6.000.000,00 (Seis Milhões de Reais), dividido
em 6.000.000 (Seis Milhões) de quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada uma, á integralizar até o dia 30/12/2017 em moeda corrente do
Pais, pelos sócios, da seguinte forma:
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QUOTAS
5.940.000

60.000
6.000.000

%
99
1

100

VALOR
5.940.000 00

60.000,00
6.000.000 00
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CLÁUSULA qUINTA - DO PRAZO DE DURAÇÃO
A sociedade iniciou suas atividades em 17/06/2004 e seu prazo é
indeterminado de duração.

CLÁUSULA SEXTA - DAS QUOTAS DA SOCIEDADE

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condições e preço direto preferência para sua aquisição se posta à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA - DA ADMINISTRAÇÃO
A administração da sociedade será exercida pelos sócios SÉRGIO ROBERTO
MELO BRINGEL, e Sr: SEBASTIÃO RAMILO BULCÃO BRINGEL,
representante da S8 Participações Societárias LIda, podendo assinar
isoladamente ou em conjunto com os poderes e atribuições de:

/

a) Iniciar, movimentar elou encerrar contas bancárias:

b) Realizar operações de crédito de qualquer natureza, emitir, aceitar ou
endossar, conforme o caso, cheques, duplicatas, letras de câmbio, notas
promissórias e outros papéis;

c) - Contratar, aceitando cláusula e estipulações; acordar, transigir ou
renunciar em nome da sociedade. podendo constituir procuradores
com poderes especificos de administração da sociedade.

~ 1° - É defeso aos sócios, no uso dos poderes de administração, firmar
negócios, títulos ou contratos que não sejam do interesse da sociedade.

~ 2° - Para a prática de atos de gestão extraordinária, entre eles o de alienar
bens do ativo permanente, especialmente imóveis ou direitos a ele
relativos, e os de constituir ônus reais sobre os mesmos, será
indispensável à autorização de ambos os sócios quotistas, mediante
aposição de assinaturas conjuntas no documento especifico da
operação.
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cLÁUSULA NONA - DO EXERCíCIO SOCIAL, BALANCO PATRIMONIAL.
DOS LUCROS E PERDAS ~ .•

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração á elaboração do inventário,
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios,
na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas,

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRO LABORE • Os sócios poderão de comum
acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas
disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ABERTURA DE FILIAL

A sociedade podera qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE •
SOCIO

Falecendo ou interditado qualquer SOCIO, a sociedade continuará suas
atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou
inexistindo interesse deste ou sócio remanescente, o valor de seus haveres
sera apurado com base na situação patrimonial da sociedade, á data da
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. '

Parágrafo Único

O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se
resolva em relação ao seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO DESIMPEDIMENTO

Os administradores declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de
exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos, ou por crime
falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economià popular, contra o sistema financeiro nacional. contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou
propriedade, conforme o Art, 1.011, parágrafo primeiro da Lei N" 10.406/2002,

CLÁUSULA DÉCIMA QUARlA - DA DELIBERAÇÃO

As deliberações da sociedade serao tomadas em reunião de cotistas, ficando
dispensada a convocação e a assembléia de acordo com o disposto no artigo
1,702 do Novo Código Civil.

•
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO FORO <EWw:n<Ó"ÇOD"'SCAIJZA,J.o.TJ

~~;~~=:,I:pqo;

Fica eleito o foro desta capital de Manaus/AM, para exercício e o cumpri
e obrigações resultantes deste contrato.

,

o q /~'","'IAM, 280, m"ÇQ de2017

( ~-_?'\li J' I)' A' //
Sérgio I;loberto Melo Bringel
CPF, nO 416.576.592.,1 I./1 li., j

'J" V,./ / " _
r ./ I -~o;'" I :1 • :/

.,.I \ I I~
SB a jpiPações Societárias ltçlá ". ~.
Se astião Ramilo Bulcab Br!9gél 1: f '.

F nO 006689.072-1$ " I
ergio Roberto Melo SliP6el ( .

CPF nO 416.576.592-9\.~ ~// '. I . i

E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento, em 01

~'/'-7
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DE SOCIEDADE LTDA

NTRA TO DE CONSTITUIÇÃOEU(lNATO DE NOT
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<lo;:;;;;: •••• CONTATO ENGENHARIA E

SERVIÇOS LTDA

ANDRÉ LUIS COSTA DA SII.VA, brasileiro, natural de Manaus/AM, casado em
comunhão parcial de bens. empresário, portador da C. de Idcntidade nO 0958009-3-
SSPiAM e CPF nO445.569.342-49, domiciliado nesta cidade e residente na Rua José •
Mariano, 01 Bloco/C Apt" 211 Cd. Maron - Parque Dez Cepo 69055-160. e

ROZEMAR TAVARES DA SILVA, brasileiro, natural ManauslAJvl, casado em
comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da C. de Identidade Protissional
nO 1919-D CREAfPA e do CPF nO 005.509.062-15, domiciliado nesta cidade c
residente na Rua OI Casa 51 Conjunto lca Paraíba - AdJÍanópolis • Cep 69057-550,
constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:

PRIMEIRA
DA DENOMr:NACÃO E SEDE SOCIAIS; A sociedade giram sob o nome
empresarial CONTATO ENGENHARIA E SERViÇOS LTDA, e terá sua sede na
Rua Maceió, 417 QD 70 C, 2° andar, sala 206, Conjunto Vieirah'cs, Bairro Nossa
Sra Das Graças. CEP 69057-010 - Manaus/AM.

SEGUNDA
00 CAPlT li SOCIAL: O capital social é de R.$ 70.000,00 (setenta mil reais),
representado por 70.000 (setenta mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma,
subscritas e integralizadas, pelos sócios em moeda corrente do país, neste ato, ficando
assim distribuído enITeeles:

•
ANDRE LUIS COSTA DA SILVA
ROZEMAR TAVARES DA SILVA

60%
40%

.100%

42.000 42.000,00
28.000 28.000,00

70.000 70.000,00

TERCEIRA
DO OBJETO SOCIAL:

A sociedade tem como objeto social os seguintes ramos da construção civil:
4521.7/01 edificações (residenciais, industriais, comerciais e serviços de reforma de
prédios, residenciais, comerciais e industriais, pinturas e demolição), 4513-6100
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terraplenagem e outras movimentação de terra ob~as 1e.te:?PIE:J1~:::?" dr;?Tl['gem,
rebaixamento de lençóis d'agua, preparação de IDeaIspa.a ",xplor~ç~_o:m:ner~I,:4~2~-
5/01 obras de pavimentaç.ão asfalto, cimento em rodoVIas, 4522-5"/03 ol;ra~ de
urbani7..açãoe paisagismo, 4523-3/00 grandes estruturas e obra~ de arte (construção de
pontes, viadutos, elevadores, passarelas, túneis (urbanas, er:t :-ojc:vi.ír;~: fÚf:QVlas,
metropolitana), 4525-0/01 montagem de estruturas pré.fabricadas ce:nelcl e Clt:creto,
4529-2/05 perfuração e construção de poços de'. águaS,. 4533.:o/0f coiístri.u;ão de
estações e redes de telefonia e comunicação, 4541-1101 instalação e manutenção
elétrica em edificações tais como: montagem e instalação de pára-raios, portão
eletrônico, cabos elétricos em edificações, interfone, sistema de alanne contra roubos
em edificações, malhas de aterramento, subestações abrigadas, bancos de capacltores,
4542-0/00 instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado. de
ventilação e refrigeração, incluindo manutenção e limpeza em geral, 4543-8/01
instalação hidráulicas, sanitárias e de gás, 4549-7/01 montagem e instalação de
sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos, 4550-0101 obras de alvenaria e reboco, 4550-0/04 serviço de pintura em
edificações em geral, 4550-0/05 instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e
armários embutidos de qualquer material, inclusive de esquadrias. 4550-0/99 ouiTas
obras de acabamento da construção, 1410-5/01 serviços de conservação e limpeza tais
como: residenciais, comerciais, industriais, prédios e jardinagem, 5244-2/01 comércio
varejista de ferragens, ferramentas e produtos metalúrgicos tais como: ferro.. prego ..
rechadura, dobradiças, válvulas, torneiras e registro metálicos e similares, 5244-2/03
Comércio varejista de material para pintura tais corno: tintas, vernizes, caL esmaltes,
lacas, corantes, impenneabilizantes. solventes, massas, pinceis, rolo, brocha c
similares, 5244-2/04 Comércio varejista de madeira c seus arte latos tais como:
madeira, ripa. esteio, esquadrias, madeira serrada, madeira rústica, madeira
beneficiada, portas,janela de madeira, lambris, aduelas, 5244-2105 Comércio varejista
de materiais elétricos para construção tais como: fios cabos, condutores. isoladores,
lâmpadas, reatores, transformadores, postes de concreto e de madeira, perfis e
luminárias, materiais elétricos de baixa e alta tensão, fusíveis, interruptores, pilhas,
chaves elétrica, reguladores de voltagem, bobinas, transistores, válvula, tubos,
máquinas e molares elétricos, eletrônicos e estacionários, 5244-2106 Comércio
varejista de materiais hidráulicos, 5244-2/99 Comércio varejista de materiaIs de
construção tais como: acabamento, areia, barro. cimento, telhas, tijolos, mármore.
pedras brita, seixo, tubos PVC e conexões para água e esgoto, tubos galvanizados,
tubos revestidos, tubos de alta resistência, tubos em ferro fhndido, tubos de plásticos
com fibra de vidro, louças sanitárias, bloquetes para piso. cerâmicas, material
hidráulico, fornecimento de meio fio e tubos de concreto esquadria de alumínio e
divisórias.
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QUARTA
DO rNÍcIO.E PRAZO DE DURAÇÃO li:DISSOLUÇÃO:

A sociedade iniciará suas atividades na data do arquivamento deste contrato na
:ruDta C:0mercill1 do Estado do AmazoDas, e seu prazo de duração será
IOdetermmad . li" - qualquer tempo se algum motivoAI; :I...IUA N í\S '
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justificar o fato e de acordo com as disposições da t<,:gisigção :~iU,ras~e~ e"m
vigor, . : '.' ", :;.
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QUINTA
DA CESSÃO DE QUOTAS: , •

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transfe'ridáS'a ierceiros
sem o consentimento do outro sócio. a quem fica assegurado, em igualdade de
condições e preço, o direito de preferência, Colocadas à venda, fommiIzar'sc-á a
cessão, mediante alteração contratual pertinente,

SEXTA
RESPONSABlUDADE DO CAPITAL:

A responsabilídade de cada sócio é restrita ao valor de ;;uas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralizaçãO do capital social.

SÉTIMA
ADMINlSTRAÇÃO DA SOClEDADE:

A administração da sociedade será exercida pelos sócios, na qualidade de sócíos
administradores, os quais poderão, em conjunto ou isoladamente, praticar todos us atos
de gestão, representá-Ia, ativa. e passivameate, judicial e extra'Judicialmente, e usar da
denominação social ou delegar o seu uso, estando dispensado de prestar caução.

Aos que forem delegados poderes de administração, está expressamente vedado
o uso da denominação social em aval, fianças, ou em títulos e documentos estranhos
aos fins sociais

OITAVA
DOS LllCROS E PREJUízos:

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o admulIstrador
prestará contas justificadas de wa administração, procedendo li elaboração do
inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados,

NONA
DAS DELlBERAÇÔES:

As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião, ficando dispensada a
deliheração em assembléia, nos rennos do artigo 1072, ~ I., do Código Civil
Brasileiro

•

•

•
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"DÉCJMA PRIMEIRA
ABERTURA DE F1LlAL E ENCERRAMENTO:

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou Jêcr.ar .5liáf (,li

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos es'ó.?ios:. _ . .
outra

nÉClMA SEGUNDA
DA RETIRADA DE PRO LABORE:

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, li titulo de
"pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

DÉCIMA TERCEIRA
DA CAUSA MORTIS O"V lNTEROlÇÃO:

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades
com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possivel ou inexistindo interesse
destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com
base na situação patrimonial da sociedade, na data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO:
O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se

resolva em relação a seu sócio

DÉCIMA QUARTA
DECLARAÇÃO DESIMPEDIMENTO:

Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de
exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação
criminal. ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistcma
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade.

DÉCIMA QUINTA
DAS NORMAS APLICÁVEIS:

Nos casos omissos nas normas da sociedade limitada, a sociedade
supletivamente reger-se-á pelos dispositivos das sociedades anônimas.

DÉCIMA SEXTA
DA ELEIÇÃO DE FORO:

Fica eleito o foro desta capital . Mao3us/AM - para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato,
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ALTERACAO

AL TERACAO DE CAPITAL SOCIAL
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CÓDIGO

DO EVENTO

2247

Sectelarfa da Micro e PeQuena Empresa tis Pre51a:êncla da Rí
Sectelali~ de RaCIOnallz.8çao OSlmpllfie3Ollo

Departamen10 de RegIStro Empressrl8l' e ,ntegraçêo
Seaetarfa de Estado de OesenvolV1menlo EconOmh:o de MIna

CÓD1GO
DOA

2

1 09608353 2062
1 - REQUERIMENTO

IlMO(A), SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
NOME: PORTOSECO 00 TRIANGULOL.TOA

(da Empresa DUdo Agente Aoxlllar do C[)mé-rclo)
requer a V.SIl o Cieferimento do seguinte ato:

N°OE
V1AS

•

Processo em Ordem
À declsao

iIlar' do COm<l,do:

o DECISAO COlEGIADA

UBERABA
Local

1 Julho 2015
Oa!a

CP
. ~

Nomo(s) !mprasa lal(als) IgulJl{als} O!l somell'ulnte(s.:o SIM o SIM
{

--'--'--
Data

.r

5" EXlpêncla

Responsá~1

oo

3" Exigência

O

Responsável

o
~ E)(lgênciB.

2. ExIgência

O

DNAO_'_,_
DataResponstlVcl

DNAb_,_,_
Data

SINGUlAR
cesso em eltigl!:ncla. (Vide despacho em folM ane)(s)

rocesao deferido, ~ubfiql1e-sc e stquJve-£e.

J Processo Indeferido. PubDque-$e.

DI:CISAo COLEGIADA

O Processo em &JIlIgêncts. (VIde despachO l!mlolha anexe.)

O Prote$SO defendo. PlJbllque-se e arquive-se.

O ~r~so Indeferido.PUbUque-sc.

--'--'---O.ata

OBSERVAÇOES P~LOI

AHU63548
15/437.135-0

4ft Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais

~ . Certifico registro sob o no 5541882 em 09/07/2015 da Empresa PORTO SECO DO TRIANGUl.O LTOA. Nlre 31200008353 e protocolo 154377350-
02/07/2015. Aulenticaçao: 67F72829EDE92A5DEE6B91A6C7A47AOAACB612. MarlneJy de Paula Bamflm ~ Secretêria-Geral. Para validar este
documento. acesse \IlIIA'W.Jucemg.rng.gov.br e Informe n° do protOCOlo 15/437.735~0e o código de segurança Q9z1 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 1410712015 por Marlnely de Paula Bomfjm - Secret.arla-Geral. lQ.d~ut..l-~.

~".l:-..u~24 pég.117
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTOA:
PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTpA

CNPJ:16.712.516/0001.07 - NIRE:3120960835-3

ANDRÉ LUIZ REZENDE BARSAM, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de
bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG: n° M-3, 142 .560
SSP/MG, Inscrito no Cadastro de Pessoas Flslcas do Ministério da Fazenda sob n0
057.639.558-70; residente e domiciliado na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais na
Avenida Clariclnda Alves Rezende, 1350, quadra 10, casa 09, Parque do Mirante,
Cepo:38081-793.

LUIZ GUSTAVO REZENDE BARSAM, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial
de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG: n° MG-
4.783.123 SSP/MG, inscrito no Cadastro de Pessoas físicas do Ministério da Fazenda sob nO
719.117.076-04, residente e domiciliado na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais na
Avenida Paulo Brandão, 500, Villaggio Dei Flori, Cep.:38057-812.

MARIA LUIZA REZENDE BARSAM JUNQUEIRA, brasileira, casada sob o regime da
comunh.'lo parcial de bens, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade
RG: nOM.6.595,254 SSP-MG, inscrita no Cadastro de Pessoas Flslcas do Ministério da
Fazenda sob n° 030.779.216-18. residente e domiciliada na cidade de Uberaba, Estado de
Minas Gerais na Alameda Real. 525, Recanto das Torres, Cep.:38057-010.

Os sócios, acima qualificados, resolvem neste ato, de comum acordo, pela alteração do
contrato social, devidamente registrado na Junta comercia' de Minas Gerais sob protocolo
12/371.075-8 e NIRE 3120960835-3, nas seguintes condições:

PRIMEIRO - DA ALTERACÃO DO CAPITAL SOCIAL:

Os sócios deliberam o aumento do capital social mediante aproveitamento do saldo da conta
de lucros acumulados, no valor de R$1.560.000,OO (Um milhão. quinhentos e sessenta mil
reais), passando capital social para R$3.000.000,OO (Três milhões de reais), dividido em
3.000.000 (três milhões) de quotas no valor de R$1,00 (um real) cada uma. totalmente
integralizado e distribuido proporcionalmente entre os sócios da seguinte forma:

ANDR LU1Z REZENDE BARSAM
LUIZ GUSTA VO REZENDE BARSAM
MARIA LU1ZA REZENDE B. JUNQUElRA
TOTAIS

1,000.000
1.000.000
1.000.000
3.000.000

1/3

SEGUNDO - DA CONSOLlDACÃO DO CONTRATO SOCIAL:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DENOMINACÃO SOCIAL/OBJETIVO

~ Junta Comerciai do Estado de Minas Gerais
~Certifieo reglslrD sob o n" 5541682 em 09/07/2015 da Empresa pO,I:no SECO DO TRIANGULO LTOA, Nlre 31209608353 e protocolo 154377350-

02/0712015. AulenllcaçM: 67F72829EDE92A5DEE6B91A6C7A47ADAACB612. Msrfnely de Paula Bomfim _ Secrelárla~Geral. Para validar esle
documento, acesae \VVvW.jucemg.mg.gov.bre Informe n" do protocolo 15/437.735_0 e o código de segurança QQz1 Esta cópia foi autenticada
dlgitalrtlenle e assinada em 14/0712016 por Marinely de Paula Bomfim _ secretária-Gerai,
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO ÇONTRATUAL D~ SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTOA: A
PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA / /

CNPJ:16.712.516/0001-07 - NIRE:3120960835.3 .

A sociedade gira sob a denominação social de PORTO SECO DO TRIÃNGULO LTOA,
inscrita no CNPJ 16.712.516/0001-07, tendo como objetivo social a prestação de serviços
públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias em estação aduaneira do interior
que será prestado na forma de permissão concedida pela Receita Federal do Brasil que é o
órgão Público titular desse serviço público, armazém geral, transporte de cargas e operador
logistlco e muitimodal.

CLÁUSULA SEGUNDA - SEDE, FORO, INiCIO E DURAÇÃO

A sociedade tem sua sede na Av, Cel. Zacarias Borges de Araújo, 530, Distrito Industrial li,
Cep.: 38064-700, nesta cidade de Uberaba - MG, cuja comarca elege seu foro, tendo o início
de suas atividades em 09 de dezembro de 2011, conforme contrato de constlluição registrado
na Junta Comercial de Minas Gerais sob n° 12/371.075-8, NIRE: 3120960835-3, por tempo
indeterminado.

PARÁGRAFO ÚNICO. FILIAL:

A sociedade poderá criar filiais ou sucursais em qualquer ponto do território nacional,
obedecendo às disposições legais vigentes,

CLÁUSULA TERCEIRA - CAPITAL SOCIAL

O capital social é R$3.000.oo0,OO (três milhões de reais), dividido em 3.000.000 (três milhões)
de quotas no valor de R$1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado e distribuido
proporcionalmente entre os sócios da seguinte forma:

•

CLÁUSULA QUARTA. ADMINISTRAÇÃO/USO DA DENOMINAÇÃO

ANDR. LUIZ REZENDE BARSAM
LUIZ GUSTAVO REZENDE BARSAM
MARIA LUIZA REZENDE B. JUNQUEIRA
TOTAIS

LOOO.OOO
1.000.000
1.000.000
3.000.000 •

A administração e a representação geral da sociedade serão exercidas pelos sócios em
conjunto ou isoladamente, que terão para o exerclcio das mesmas a competência e os
poderes a tais funções pelas leis e usos comerciais, exercidas com prudência, empenho e
zelo, sendo.lhes, em consequência, facultado o uso da denominação social em tudo quanto
diga respeito aos interesses sociais, ficando desde já, declarado de nulo efeito o uso da
mesma em documentos estranhos às atividades sociais, como endossos, avais e fianças,
pelos quais responderão individualmente.

2

(IJunta Comerdal do Estado de Minas Gerais
. Certifico (e9Jsl(0 sob o n" 5541682 em 09/07/2015 da Empresa PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA, Nlre 31209606353 e protocoto 154377350.

• 02107/2015. AutentlcaçAo; 67F7282QEDE92A5DEE6BQ1A6C7A47ADMCB612. Marinely de Paula Bomrlm _ Secretária-GeraI. Para validar este-
documento, acesse www.Jucemg.mg.gov.brelnforme na do pro1ocolo 15/437.736-0 e o código de segurança Q9z1 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 1410712015 por Mannely de Paula Bomfim - 8ecretlllrla.Geral. ~'_. ~,..,;). ...
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LALI Pág. n°

PRIMEIRA AL TERACÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTOA:
PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA

CNPJ:16.712.51610001'()7 - NIRE:J1209608J5-3

Para deliberação que digam respeito á oneração ou alienação de bens dos quais dependa o
prossegulmenlo da atividade social, torna-se necessário o pronunciamento de todos os
quotistas.

CLÁUSULA QUINTA - REMUNERACÃO DOS SÓCIOS

Os sócios poderao de comum acordo, fixar uma relirada mensal, a líIulo de pró-labore, cuja
importãncia será levada à conla de despesas gerais da sociedade, observadas as disposições
regulamentares pertinenles.

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE SOCIAL DOS SÓCIOS

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem
solidariamente pela integralização do capilal social.

CLÁUSULA SÉTIMA - ASSEMBLÉIA/REUNIÃO

Os sócios resolvem neste ato, de comum acordo em unanimidade, que não será realizada
assembléia ou reunião de sócios.

CLÁUSULA OITAVA - EXERClclO SOCIAL

O exerclcio social coincidirá com o ano civil, encerrando-se a 31 de dezembro de cada ano,
ocasião em que será levantado balanço geral para apuração de resullado do exercício sendo
o lucro ou prejUízo apurado, distribuldo ou suportado pelos SÓcios na proporção de suas
quotas de capilal.

PARÁGRAFO ÚNICO: A critério da malona dos sócios, conforme participação no capital
social da empresa e no atendimento dos interesses da própria sociedade, o lotai ou parte dos.
lucros poderão ser destinados á formação de Reservas de Lucros, no critério estabelecido
pela Lei n.'. 6.404176, ou, então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

CLÁUSULA NONA - CESSÃOITRANSFERÊNCIA qUOTAS

Pretendendo um dos sócios retirar-se da sociedade, ceder ou transferir suas quotas a
lerceiros, somente pOderá fazê-lo com o consentimento dos outros sócios devendo para isto,
comunicar por carta, as condições e prazo desejado pelas suas quotas, para que os sócios
remanescentes possam exercer o seu direito de preferência, por escrito, dentro de 30 dias, a
contar da nolificação. Decorrído este prazo, sem manifestação dos sócios remanescentes, o
cedente poderá alienar, ceder ou transferir suas quotas a quem interessar, bastando para isto
se valer de comunicação expressa aos demais.

CLÁUSULA DÉCIMA - FALECIMENTO DE SÓCIO

3

••

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

. CArtlfico registro sob o nO 5541682 em 0910712015 da Empresa PORTO SECO DO iRIANGULO LTDA. Nlre 31209608~53 e protocolo 154~77350-
02107/2015. Aulenllceçao: 67F72829EDE92A5DEE6891A6C7A47ADAI\CB612. MarlneJy de Paula Bomflm _ Secretárla-Geral. Para valIdar este
documenta, acesse W'\o\I'\I\/.Jucemg.mg.gov.br e Informe nP do protocolo 15/437.735_0 e o c6dlgo de seguranÇ.ll Q9z1 E&ta c6pla foI .Dulenllcada
digitalmente e assinada em 14/07/2015 por Marinely de Paula Bomflm - Secretéria.Geral. l (),-í),..illÚ<d'~
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PRIMEIRA AL TERACÃO CONTRATUAL O~ SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA: /)
PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA

CNPJ:16.712.516/0001-Q7 - NIRE:3120960835-3

o falecimento de sócio não dará causa â extinção da sociedade que pOderá continuar com
seus sucessores que serão representados na sociedade pelo inventariante, até que se
homologue a partilha.
Desejando o sucessor ou sucessores do sócio falecido retirar-se da sociedade, feita a
apuração de haveres, aos representantes ou sucessores será feito pagamento que ao mesmo
couber em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira 30 (trinta) dias
após a apuração, acrescidas de juros de 1% ao mês.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SUCESSÃO DE SÓCIO

Nem sucessores nem seus representantes teri,lo direito a cargo na administraçi,lo da
sociedade, a não ser que já tenham, por oulra razão. estes direilos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CASOS OMISSOS

Esta Sociedade rege-se pelo nOvo Código Civil, e nas omissões, pelas normas da Sociedade
Anônima.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DlSSOLUCÃO DA SOCIEDADE

A retirada de qualquer dos sócios não implicará na dissotuçi,lo da sociedade, permitindo ao
sócio remanescente continuar com a sociedade, atribuindo as quotas do antigo sócio em
totalidade ou parcialidade a outro s6cio.

CLÁUSULA DÉCIMA qUARTA - DECLARACÃO

Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem
a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por
se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede ainda, que temporariamente, o acesso a
cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussi,lo,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular, obrigam-
se a cumprir o presente contrato.

Uberaba-MG, 03 de junho de 2015,

•

•
4

•

Junta ComercIai do Es1ado de Minas GeraIs
Certtflco registro sob o n" 5541682 em 09107/2015 da Empresa PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA, NJre 3120960B353 c protOCOlO 154377350 v

'. 02/0712015. Autenttcaçao: 67F72B29EOE82ASDEE6BQ1A6C7A47AOAACB612. Marlllely de Paula Bomf1m _ Secretárla-Geral. Para validar este
documenlo, acesse W'MN.Jucemg.mg.gov.br e Informe nD do protocolo 15/437.735-0 e o código de seguranç.a 08z1 Esla cópIa foi autenticada
digitalmente e assinada em 1410712015 por Marlnely de Paula Bomfnn - Secrelêr1a-Geral. \ ocD..:...uJJtl!:Í\-
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PRIMEIRA ALTERACÃO CONTRATUAL O~ SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTOÊ ~
PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA / j

CNPJ:16.712.516/0001.07 - NIRE:3120960835-3 .

REZENDE BAR

~ •• b' __

LUIZ GUSTAVO REZENDE BARSAM

~hf'~b J

M R:A:L IZA REZENDE BARSAM JUNQUEIRA

5

~ Junta Comerclal do ESlado de Minas Gerais
~Cer1If1CO registro sob o nO 5541682 em 09107/2015 da Empres.a PORTO SECO DO T~IANGULO LTOA, Nlre 31209608353 e proto~olo 154377350 _

• 02/07/2015. Autentlcaçao: 67F72829EDE92A5DEESB91A6C7A47ADMCB612. Marlnely de Paula Bomf1m - Secretária-GereI. Para validar este
documento, acesse www.Jucemg.mg.gov.bre Informe nO do protocolo 15/437.735-0 e o código de segurança Q9z1 Esta cópia foi autenticada
digitalmente e assinada em 14/07/2015 por Marlne1yde Paula 8omflm- Secretária-Geral. '- oC'i':h..,:..~~'
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Pág. n° CONTRATO DE CONSTITUiÇÃO DE PORTO SECO DO
TRIANGULO LTDA

1. ANDRE LUIZ REZENDE BARSAM, nacionalidade BRASILEIRA, ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS, Casado, regime de bens Comunhao !'arci91, nO<'o CPF 0!i7.639.551l-70, documento
~e Identidade 3.142.560, SSP, MG, com domiclllo e residRnr.la a AVENIDA CLARICINDA ALVES
DE REZENDE, número 1350, QUADRA: 10; CASA: ~;, balrro/dls'rit.) FlAMB0YANT RESiDENCIAL
PARK, munlclpio UBERABA - MINAS GERAIS, CEP 38.081-793 e

2. MARIA LUIZA REZENDE BARSAM JUNQUEIRA, nacionalidade BRASILEIRA,
ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, Casada, regime de bens Comunhao Parcial, n° do CPF
030.779.216-18, documento de identidade 6.595254, SSP, MG, com domicilio e residência a
ALAMEDA REAL, número 525, bairro/distrito RECANTO DAS TORRES, munlclpio UBERABA _
MINAS GERAIS, CEP 38.057-010 e

3. LUIZ GUSTAVO REZENDE BARSAM, nacionalidade BRASILEIRA, ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, nOdo CPF 719.117.076-04, documento
de Identidade 4.783.123, SSP, MG, com domicilio e residência a AVENIDA SANTOS DUMONT,
número 131, bairro/distrito CENTRO, munlclpio UBERABA - MINAS GERAIS, CEP 38.010-370.
Constlluem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de PORTO SECO DO TRIANGULO
LTDA e terá sede e domicilio na AVENIDA CORONEL ZACARIAS BORGES DE ARAUJO,

número 530, bairro/distrito DISTRITO INDUSTRIAL 11,munlciplo UBERABA - MG, CEP 38.064-
700.

Cláusula Segunda. O objeto social será PRESTACAO DE SI=RVICOS PUBLlCOS DE

MOVIMENTACAO E ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS EM ESTACA0 ADUANEIRA DO

INTERIOR QUE SERA PRESTADO NA FORMA DE PERMISSAO CONCEDIDA PELA RECEITA

FEDERAL DO BRASIL QUE E O ORGAO PUBLICO TITULAR DESSE SERVICO PUBLICO,

ARMAZEM GERAL, TRANSPORTE DE CARGAS E OPERADOR LOGISTICO E MULTIMODAL ..

Cláusula Terceira - A socledade Iniciará suas atividades em 09/1212011 e seu prazo de duração é
indeterminado.

Cláusula Quarta - O capital social será R$ 1.440.000,00 (UM MILHÃO e QUATROCENTOS e

QUARENTA MIL de reais) dlvldldo em 1.440.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real)cada
uma, o valor total do capital social é oriundo da Cisão Parcial, conforme Ala de Assembléia Geral
Extraordinária assinada em 09/12/2011 pelos sócios, da Empresa de Transportes L1der LIda,
legalmente estabelecida e Inscrita no CNPJ 25.431.024/0001-26 e Nire: 31200686891, com sede
na Av. Dep. José Marcus Cherám, n01130 na Vila São Cristóvão na cidade de Uberaba no Estado
de Minas Gerais, Integralizados naste ato em bens móveis no valor de R$156.324,24(Cento e

clnquenta e seis mil e trezentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos) e bens Imóveis

no valor de R$1.283.675,76 (Um milhão e duzentos e oitenta e três mil e seiscentos e setenta e
cinco reais e setenta e seis centavos) composto por um terreno com benfeitorias registrado no
Registro de Imóveis do Primeiro Oficio da cidade de UberabalMG na Ficha 001, LIvro 2, matricula
31.837, distribuidos entre os sócios da seguinte forma:

•

•
NOME

ANDRE LUIZ REZENDE BARSAM

MARIA LUIZA REZENDE BARSAM JUNQUEIRA

LUIZ GUSTAVO REZENDE BARSAM

TOTAL

N'DEDUOTAS

480.000

480.000

480.000

1.440,000

VALORR$

480.000,00

480.000,00

480.000.00

1.440.000,00

Cláusula Quinta - As quotas são Indlvlslveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros /~

sem o consentimento do(s) outro(s) sóclo(s), a quem fica assegurado, em Igualdade de condições ~ 'l
e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada ¥
MOOUl.OINTEGRAOO", J122612762201 111111111111111111 1111111111 111111 MG851ne ••
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TRIANGULO LTDA

a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sexta - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
'respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Sétima - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio ANDRE LUIZ

REZENDE BARSAM à administradora/sócia MARIA LUIZA REZENDE BARSAM JUNQUEIRA ao
administrador/sócio LUIZ GUSTAVO REZENDE BARSAM, com os poderes e atribuições de

representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os

atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do

nome empresarial, vedado, no.entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao Interesse soelal ou

assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens Imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sóclo(s).

Cláusula Oitava - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador

prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboraçllo do inventário, do

balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de
suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Nona - Nos quatro meses seguintes ao término do exerci elo social., os sócios deliberarão
sobre as contas e designarão admlnlstrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiai ou outra
dependência, medlanta alteração contratual deliberada na forma da lei.

CláUSUlaDécíma Primeira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a

titulo de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Segunda - Falecendo ou sendo Interditado quaiquer sócio, a sociedade

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo posslvel ou

Inexistindo Interesse destes ou do(s) sóclo(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será

apurado e liquidado com base na situação patrimonIal da sociedade, à data da resolução,
verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se
resolva em relação a seu sócio,

Cláusula Décima Terceira - O(s) Administrador (es) deelara(m), sob as penas da lei, de que não
está(ão) Impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede. ainda que

temporariamente, o acesso e cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, paita ou

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 'financeiro
nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou
a propriedade,

Cláusula Décima Quarta - Os socios resolvem neste ato, de comum acordo em unanimidade, que
nao sera realizada assemblela ou reuniao de socios.

Cláusula Décima Quinta - Fica eleito o foro de UBERABA para0 exercício e o cumprimento dos
direitos e obrigações resultantes deste contrato.

1111111111111111111111111" 11 li 111 ""''''2B91lJ1226'12762201

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente Instrumento em 3 vias de Igual teor

e forma. /~,//'I.,~~.
Uberaba, 9 de Dezembro de 2011. // .:j

~

MOOULO INTEGRADOR:



I

LAL! Pág. n°

\Ú\

~ -4-7 -?'
Joao Henrique Rodrigues Almeida
OAB/MG:89.929

ÃO DE PORTO SECO DO
LTDA

M

•

..-- ", /
/

_JUNTA COMERCIAL ~ ESTÀDO OE MINAS GERAIS i
~ C£RTtRCOOREGlSTROSOBONRO:3120960B35-3 .0 :.

IEM 0910812012, .
'pQRTOS.~COD01JU~~ULOL1DAf (O~

J ( ~~'
l'ftOTOCOI.D' '12/371.075-8 ,/

AFD599Hl ..L _ .
•

MÓDULOINTEGRAOOR: J122612762201 11111111111111111l1li1111111111111 Ma""''''



~snCA
Pontanegra

LALI Pág. nO
C(,y:)

~"O~O J,~~lli~~~~W

DECLARACÃO - Resolucão nO 116, ANAC /'

À
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO
Concessão de USode área para exploração comercial e operacional da atividade de armazenagem e

movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no Aeroporto de LondrinalPR.

Rcf.: LICITAÇÃO N° N° 016/LALI-2/SBUL/2018

Prezados Senhores,

A empresa PONTA NEGRA SOLUÇÕES, LOGíSTICAS E TRANSPORTES LTDA, inscrita

sob CNPJ: 06.522.265/0001-36, e Porto Seco do Triângulo Ltda., inscrita sob CNP.I nO

16,712.516/0001-07. DECLARA eonforole item 1I do edital e alinea "H" que:

• atenderá aos requisitos da Resolução nOJ 16.ANAC. de 20 de outubro de 2009. que dispõe sobre

os serviços auxiliares ao transporte aéreo. até a Data de Eficácia.

67/124

Manaus-AM, 18 dejunho de 2018.

PONTA NEGRA SOLUÇÕES, LOG!S11CAS E
TRANSPORTES LTOA

CNPJ n' 06.522.26510001-36Insc Esl.
04.212.606-1

End.: Av. Cosme Ferreira; 1877, Galpao E,
Aleixo, CEP 69083.000, Manaus - Amazonas

Tel.: (92) 2126-4000/3639.5351
licilacao@gbrjngel.co!)1

Atenciosamente,

/J "v ' "'.iút\~~j'. .~.. ' ~ - . ~se fOll . (C:o. NACIONAl DE PESSOA JURI~ I
Sebastião Ramilo ulcão ~ringel . 06.522.265/0001-36
PONTA NEG SOLUÇOES, LOGlSTICAS E TRANSPORTEtirA~llX."E181EL~
CNP.T:06.522.26 /0001-36 AV.COSMEFERREIRAN.187H,

Al.EIXO
CEP: 69,083.000

IMANAUS
PORTO SEC~ TRIÁNGULO LTOA

CNPJ n'16.712.516/0001.07
End. Av. Coronél Zacarlas Borges de Araújo, no

530, Distrito Industriai
CEP 38064.700, Uberaba - MG

Tel. 343313.6101

mailto:licilacao@gbrjngel.co!1
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CONSÓRCIO PONTA NEGRA E
PORTO SECO DO TRIÂNGULO I..TDA

PONTA NEGRA SOLUÇÕES LOGiSTICAS E TRANSPOHTr:: LTOA ..

sociedade empresária limitada. inscrita no CNPJ 06.522,265/0001-36, com

sede na Avenida Cosme Ferreira, 1899, Manaus, Amazonar,. neste at()

representada por seu sócio administrador SÉRGIO ROBERTO IVIELa

BRINGEL. brasileiro. casado, residente e domiciliado na Cidade de Manaus,

Estado do Amazonas, na AI. Indía. n° 1998, casa 208, I-'onta Negra Clube de

Campo, CEP 69037-058, portador da Cédula de Identidade RG nO09'10772.0.

SSP/AM e inscrito no CPF/MF sob n° 416.576.592-91. doravanle deslÇJllacla

simplesmente "PONTA NEGRA"; e

PORTO SECO DO TRIÂNGULO l TOA, sociedade empresária limitae!;),

inscrita no CNPJ/MF sob o no., 16,712.516/0001-07, com sede na Avenida

Coronel Zacarias Borges de Araujo. 530 - Uberaba - Minar, (;erais

representada neste ato na forma de seu contrato social por ANDr~l~ lUIZ

REZENDE BARSAN, brasileiro, casado, administrador de empresas. com

endereço comercial acima descrito, portador da Cédula de Identidade F,G no

M3142560 e inscrito no CPF/MF sob o no, 057.639.558-70, elorilvilllle

designada simplesmente "PORTO SECO DO TRIÂNGULO";

Pelo presente instrumento particular de contrato social, e na Inelhol formiJ de

direito as empresas PONTA NEGRA e PORTO SECO DO TRIÂNGULO, têm

entre si justo e contratado, o TERMO DE COMPROMISSO DE

CONSTITUiÇÃO DE UM CONSÓRCIO para a participação na Ucitaç;io nO

016/LALI-2/SBULi2018, promovida pela empresa INFRAERO cujo ol)jeto é a

CONCESSÃO DE USO DE ÁREA, COM INVESTIMENTO, PARA

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DC

ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNACIONAIS

EIOU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÃNDIA - TENENTy
681124
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CORONEL AVIADOR CESAR BOMBONATO, que se regera pelas cláusulas e

condiçoes seguintes e nas omissões, pela legislação especifica que disciplin~

a constituição de consórcios, em especial o capitulo XXII da Lei n" 6.404176 e
Lei n" 8.666193:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. O consórcio girará sob a denominação social de PONTA NEGRA E

PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTDA., e seu uso será oi)rioatório em todas as

operações do consórcio.

CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. O consórcio terá sua sede na sede da empresa líder, a Av. Avenida

Cosme Ferreira n" 1.877, sala C, bairro do Aleixo, CEP 69083-000,

Manaus/AM, podendo abrir filiais ou sucursais em qualquer ponto do território

nacional, obedecendo as disposições vigentes, após a constituição definitivil

em caso e lograr vencedor da Licitação nO016/LALI-2/SBUU2018,

CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. O objetivo do consórcio será a participação na Licitação n" 016/LALI.

2/SBULl2018, promovida pela INFRAERO que possui corno objeto él

CONCESSÃO DE USO DE ÁREA, COM INVESTIMENTO, PARA

EXPLORAÇÃO COMERCIAL E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE

ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNACIONAIS

E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO DE UBERLÂNDIA - TENENTE

CORONEL AVIADOR CESAR BOMBONATO.

CLÁUSULA QUARTA

4.1. O capital social será de R$ '1.000,00 dividido em 100 (cem) quotas no

valor nominal de R$ 10,00 cada uma, a ser totalmente subscrito e

integralizado na fornla da lei, dislribuido da seguinte forma, entre as empresas

","",",do; ~

ti
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LALl

PONTA NEGRA

PORTO SECO TRIÂNGULO

TOTALlZANDO .....__.... __

i .'

50 quotas R$ 500,00

50 quotas R$ 500.00

100 quotas RS1.000,00

it\:lil ,i,I,lv,J 1Ki"I:1 j

: ,1, . I~~n:,

•.

,.

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada consorciada Ó restrila ao valor

de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integraliznção do
Capital Social. (art. 1052, CC/2002)

CLÁUSULA QUINTA

5.1. O consórcio iniciara suas atividades a partir da assinatura rio conlr8to de •

concessão com a INFRAERO e terminará quando encerrad8 a concessão de

uso de área para exploração comercial e operação da atividade dr~

armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nocionélis !lO

Aeroporto de Uberlânclia, prevista iniCialmente para 300 (trezentos) meses.

CLÁUSULA SEXTA

6.1. A empresa PONTA NEGRA fica designada como empresa lieler do

CONSÓRCIO, com poderes para representar as demais consorciadas junto ,i

INFRAERO em lodos os atos, comuoicaçôes e avisos relacionados com :J
licitação em apreço ou com o contrato dela decorrente.

6.2. A administração do consórcio sera realizada em conjunto pelas empmsas

PONTA NEGRA e PORTO SECO DO TRIÂNGULO, respolltiendo ambas •

ativa e passivamente, judicial e extrajudicial.

Caberá a ambas as consorciadas a gestão operacional do projeto relatrvo <I

Licitação nO016/LALI-2/SBUl/2018.

6.3 A gestão econômica, financeira/contábil sera administrada por ambas :JS

empresas.

Parágrafo único - Em caso de falência, concordata ou em caso fOlluita ou de

força maior de uma das sócias, a consorciada remanescente podem

responder como líder do consorcio.

CLÁUSULA SÉTIMA ~
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7.1. As consorciadas se comprometem a não alterar a constituição ou a

composição do consórcio, visando manter válidas as premissas que

asseguram a sua habilitaçiio no Licitação n" 016/LAlI-2/SBUL/201 B,
promovida pela INFRAERO.

7.2 As consorciadas manterão a denominação do consórcio da forma como

está sendo denominado, mantendo o nome das suas integrantes.

7.3. As consorciadas comprometem-se a apresentar, antes da DssinallJr<:ldo

contrato decorrente desta licitação, no caso de se lograrem vencedoras, o

Instrumento de Constituição do Consórcio. aprovado pelos sócios das

consorciadas, para autorizar a alienação de bens do ativo fixo e registr<ldo nos

órgãos competentes ou o contrato social de Sociedade dr~ PropÓSito

Específico - SPE, observadas todas as exigências do Edital da Licita,;ão n"

016/LAlI-2/SBUl/2018 e as disposições legais aplicáveis.

CLÁUSULA OITAVA

8.1. O uso da firma será feito por tOdas as empresas consorciadas, sempre

nos negócios que digam respeito aos interesses sociais, senelo proibido seu

uso para fins estranhos como endosso de favores, cartas de fiança e 01.1(1'05

documentos não análogos que acarretarem responsabilidade para a

sociedade.

CLÁUSULA NONA

9.1. Todas as quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou

transferidas sem o expresso consentimento da ou1ra consorciada. que ir:i

adquiri-Ias no caso de a outra consorciada pretender ceder as que possui.

CLÁUSULA DÉCIMA

10.1. No caso de falência ou concordata de quaisquer das empresas

consorciadas. o consórcio não será extinto, devendo as contas serem

prestadas à outra empresa, leVilnlando ..se um balanço especial nesta dala.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA



LALI PAgo n°

V;

11.1 Fica eleito o foro da comarca de Manaus/AM para qualquer ação fundacla

neste Instrumenlo. re-comunicando-se a qualquer outro por muito eBpecial

que sej".

11.2 Os administmdores das consorciadas declaram, sob as penas da lei. de

que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei

especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob

os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente. o acesso a

cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno.

concussão. peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema •

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra "s

relações de consumo, fé publica. ou a propriedade.

i
"

I:

'A OLUÇÕES
NSPORTE LTDA

Nome:
RG. n°
CPF nO.

TESTEMUNHAS:

Nome:
RG. nO
CPF n"

"
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COMUNICADO

Manaus- AM, 28 de Maio de 2018.

A

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS. JUCEA

PROTOCOLO

NESTA

PONTA NEGRA SOLUÇÕES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTOA, CNPJ n°
06.522.265/0001-36. NIRE n° 13200435958, estabelecidos no município de Manaus/
AM, situado na AV. Cosme Ferreira, N° 1877, Galpão E, Bairro Alelxo, Cep; 69086-
000, neste ato representado pelo seu sacio Administrador, SERGIO ROBERTO MELO
BRINGEL, Empresário, Brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens,
inscrito no CPF/MF sob n° 416.576.592.91. Vem pelo presente comunicar que
estamos arquivando novamente o Balanço Patrimonial 2017-2016, Por motivo que o
mesmo na página 03 NO GRUPO DO PATRIMÓNIO LIQUIDO, A INTEGRALIZAÇÃO
DO CAPITAL SOCIAL NÃO FOI OBSERVADO NO BALANÇO REGISTRADO
ANTERIORMENTE.

Desde já agradecemos pela atenção

Anteciosamente

r1'

PONTA NEG A SOL~S LOGi TIC
CNPJ: 06.522 265/0 of.36
SERGIO ROB RT MELO BRIN E
CPF: 416.576. .91

.'/

'"

MELOBIUlmEL
1tt.trriunho 4t firdm. Dllti/J:l~:'I,29'/)~201£Io

. idopor PlNHEmODASILVASAJ\TOs.•n
! t1TOlUZi.DA.
. ELO:EP:tP.óNJCOO£FlSCALIt.A.çAO ~'I'JAM~N'

cFm004531 CRZRFIIlJVt1UOVS~
,. ;,lIdeónló:cldadló ~l1uloam~orn Ir.. PIlO:Rl6,OD

/

ANSPORTES LTDA

CERTIFICO o REGISTRO EM 29/05/2018 10:32 SOB N6 20180322214.
PROTOCOLO: 180322214 DE 29105/2018, CÓDIGO DE VERIFlCAçAO:
11802078384. NIRE: 13200435958.
PONTA NEGRA SOLUÇÕES, LOGíSTICAS E TRANSPORTES LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL

MANAUS, 29/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

73/124
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito â comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

Informando seus respectivos c6digos de verificaçlo I, I

I
I

http://www.empresasuperfacil.am.gov.br
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TERMO DE ABERTURA

Contêm Neste formulário continuo, 0011 páginas numeradas seguidamente pelo processo
eletrônico de dados totalmente escrituradas, de N° 0001 a 0011 que serviu no Balanço Patrimonial onde
esti!loregistradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada.

•

•
Manaus\, 31 de Dezembro de 2017

PONTA NEGRA SOLUÇÕES LOGfSTICAS E TRANSPORTES LTOA
AVENIDA COSME FERREIRA, 1877 GALPAO E
ALElXO.
69083-000
Manaus-AM
06.522.265/0001-36
JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DO AMAZONA
13200435958

Empresa:
Endereço:

Bairro:
CEP:
Cidade:
CNPJ:
6rgl!O de Inscriçl!o:
N' dalnscriçl!o:

1.

;.

A validade deste documento, se impresso. fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos c6digos de verificação

CERTIFICO o RBGISTRO EM 29/05/2018 10:32 SOB N~ 20180322214.
PROTOCOLO: 180322214 OE 29/05/2018. CÔOIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802078384. NIRB: 13200435958.
PONTA NEGRA SOLUÇÕBS. LOGíSTICAS E TRANSPORTES LTDA

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL

MANAUS, 29/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

74/124
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POI1t2lN~ ••a SoluçOcs Logfsticli1s e Tmnsporles Ltda
CNP.l,06.522.265/0001-36
NlRE 13200435958
Avenida Cosmt :Ferreira, 1877 E.• Bairro Aleh:o
C.p' 69.083-000 - M •••• u./AM

DALANÇOS PATRIMONIAIS U;;VANtA DOS FiM31 DE. ,OEZF,MHRO nt!.1/J17 E DE 1016
(Expressos em nais)

2017
RS

2016
R$

2.036.390,11
615.630,%
211.992,57
235.951,50

618,45

3.160.590,25

1.392.190,02
485.415,98
266.383,50
245,361,43

Ul20,60

74.019,63
2.464.451,16

5.026.528,26 1.824.953.34
5.026.528,26 1.824.953,34

700.670,31 435.506,16

700.070,31 435.506,76

5.726.598,57 2.260,460,10

8.191.049,13 5.421.050,35

te das dcrnonstru: fies financeiras.

IMORll.l7.ADO
Imobiliwdo, liquido
IlIf.rldo, liquido

Total do Imobila..ado

CIRCULANTE
Disponhrel
Clientes
Impostos 8 recuperar
Adiantamento n Diretores'
Adiantàmentos a '.orncccdorcs
Adiantamentos D Fundon4rios
"Despesas do Exercido Seguinte

Tobl do circulante

NÃo CJRCl1.LANTE
REALl7.Á \'EL A LONGO PRAW
Emprtstimos c T~nsf. Emprna Coligada

Total do Realizável a Longo PratA)

Total do Nilo Circulante

TOTAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2018 10:32 SOB N° 20180322214.
PROTOCOLO: 180322214 DE 29/05/2018. CÓDIGO DB VERIFICAÇÃO:
11802078384. NIRE: 1]2004]5958.
PONTA NEGRA SOLUÇÕES, LOGfSTICAS E TRANSPORTES LTDA

Alexandre Brunq Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL

MANAUS, 29/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçio de sua autenticidade nos
Informando seus respectivos c6digos de verificação

751124
portais.

http://www.empresasuperfacil.am.gov.br
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948.484,'12
948.484.12

2016
RS

60.933,80
56.069,07
365.349.20

1.408.187,31
26,351,86

1.917.491,24

2.555.074,39

2.05s.o74,39

~Pontanegra

2017
JY

114~99.34
601.984,23

103.480,82
81.683,56

295.012,13

1.208,38

221.934.28
5.632.969.87
834.074,32

6.6B8.978,47

8.191.049,13

(519.367,65)
(l.()5t)'S<lS,32)

900.087.03

6.00Q.000,OO
(3.530.000,00)

Ponta Ntgra Saluçlits LogluicAs ti! TrRns~Ttts Lldll.
CNPJ: 06.5lZ.165/lJ001.36
NIRE 13100435958
Annida Cosrnr: Ferni •.••1~7 E - OAil'toAleiJ..o
C~p: 69.083..()OO ~ Maolus/AM

TOTAl.

Alexandre Bruno Araújo da Silva
SECRETÁRIO-GERAL

MANAUS. 29/05/2018
www.empresasuperfacil.am.gov.br
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8ALA."lÇOS PATRIMOl\'IAIS L£VANTI\DOS EM II 'DE DEZEMllRO URlO.' E O£:ZOI6
(Expmsus em rui,;}

NÃO CIRCULANTE
CredoTtS POr Flnlnclamentos
Emprutimol e l'ransr. Emprua C()Ii~lid8
Ob~çlk5 lJ"ibufárillll

To,"1 do pAo circulflnlf

PASS]VO

CIRClILANTE
.,'orntndorrs
8.16rj05 e enrargos sociais
ObriEA"Çõts trJbut'riM
Emprntimos C' TrJlMr. Empru8 Coll~8dR
OutraJ COIIIll:!'I' • Pagar
AdiAotllmcnto de ClriIlte!i
Cndorn Par Financiamentos

Tot.1 do circulante

l'A1'RIMONIO I.tQUJI)O
CapitalsodBI
Rfset"'.s de capital
Capitlll.lal~raUllr
Lurros ou Prejuius do Eurt"ic:io
Lucro, 00 Prejuizos Aturnwados

1'oUlI do pstr1m3nio Ifquldo
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Pãol" Nrgn Soluçllés Lul:;lstÍé1i! ~ Tn\njport~ Lldu
CNPJ: 06.5ZZ.1GSroOOl-36
NIRF. 13200435958
Ávtnlda Cosme Ferreira, 1877 E 4 Ba.lrroAltb.o
Ctp: 69.083..(t()(). MaDaus/AM

~
Pontanegra

LALI Pág. D°

OEMONSTRAçOES nos RESULTADOS
PARA OS E..XERCiCIOS FINDOS "EM 31 DE tlEZEMBRÓ 01':.2017.E DE 2016
(E.1Pmso5 em rta1s. ucr:to pr~hií:r.ópor cota)

1017 '2016
!!l JlS

REO:rr A nRIIT A DE SERVlÇOS 1.304.806.00 J.709.882,00
H DcdoçaCll do rttelta 120.249.5. S45.191.ií7

RECEITA t.iQUIDA 1.184.5.%.49 l ..I64.~S9.;B

LUClIO 8RIITO 1.184.556,49 3.164.689,33

RESULTADO OPERACIONAIS.
DrspcBns administrativos 43.5.173,70 157.190,06
lJ~pl'S8SPoCS!loais 82.5.729,89 550.259,37
OtsllC5aS tributArias 49.226,1-7 63.483.98
Ots:p~:o Opc.nU.iOhAis 1.300,00 300.510,46

Totill 1.311.529,76 1.071.503,87

LUCRO OPERAC.IONAL (126.973.27) 1..093.185.46

Rr.:SliL T A DO FlNANCEmO
(+ ) Outf'il!li Rtóct'ltas 931,28 743,32
( - ') lk5pl5RS f'inn.nccirns 238.862.23 38.lI54,39

RESUt:fADOANTES DO IRPJ E CSLL (364.903.22) 2.oss.074,39

Imposto de rcndn t. ('(Jntnb~jçii1J Sliciltl J54.464,43

LUCRO LIQUIDO no EXERClclO (519.367,65) 2.0S5.074,.')9

LUCRO LiQUIDO POR QUOTAS-E RS (0.21) 4.1.1.

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2018 10;32 SOB N6 20180322214.
PROTOCOLO: 180322214 DE 29/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAçKO:
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~ooi. Xegra Solu~lIesLogrslicã'S e Tnuuporles Lldn
CNPJ: 06.521.265/0001-36
NIRE 13200435958
Avrnid. C(l~mrF'r:rrtlra.. 1877 E 6 Bairro Aleito
Cep; 69.083.000 - J\bolllulJlAM

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇ/lF-S DOPATRIMÕNIO LIQUIDO
PARA OS EXERClclOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 [DE 2016
(E:lprtslI05 em ",ais)

-'!.-.Pontanegra

ry Mlll;:edO Oliveira
CPF670.141.19249
CRClAM 0133511().0

Coutador

5

•

,
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P(lnu. NL*grn SOluçllC9 LogrSUCll5 r Tr'B119porte..'J Ltds
CNrJ: 06.522.265/0001.36
NIHI-: 13200435958
A,'entda COSrne Ji'c-rrelrQj 1817 F. - Rairro Aleito
Crp: 69,083-6ÓO - Manau."I/AM

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
PARA OS EXERCfclOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E D£ 20i6
(E.lpm'i;Wi cm nlal!l)

AlIME~"O (REDUÇÃO) NO CAIXA 011 EQIIlVAI,I:~-rES

RECURSOS LíQUIDOS PROVENIENTES nAS ATlVIOAOF.S

W .acedode Olh;efra
P.J' 670.J4i.192-49

(;RCJAM 01335110.:0
COntador

:ZÔ11 201•
..I!!. ..I!!.

(519.367,6<) 2.D55.074.J9
208.905.02 166.863,84

(310.462,63) 2.221.9]8,23

130.154,,98 6J5.63ll,96
5.609.07 271.992.57

(258.426,74) (225.358.24)

{122,6%69) 662.26;29

42.541,02 6Ô.9JJ,80
1!\.614,49 56.069,1)7
(70.337,07) 365..349,20
-Z:Z1.934,28 (L408.787,31)

!37.J48,86 (926.435,24)

104.013.54 1.957,768,'28

700.070,31 435.506.76

700.070,31 "41S.S06. 76

(64".200,75) 1.522.261,52.

2.036.390,77 514.129,25
1.•192,190,02 2'<136,390,77

d mno!ltra ~ nnnnuirtlS.

FWXoS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
LuCt'(J liquido do clercldo
DesJlesB~de deprcdnçAo c smarti'Ul(AO
Tôtlll

No inIcio do e.nrdl:'lo
No fim do extrclclo

Tolal

AU~1ENTO (REDUÇÃO) NOS PASSIVOS
Fornecedores
Snh\rios e encargos sociais
Tribulos c conlribuiçftes
Outras Conw NAo Clrt'ulsntc

REDUÇÃO [AUMEJ'o"O) NOS ATIVOS
Contll~ A~ebtr' de cU~tCl
Inlpo.!itos e OObtr1bulçQcs 8 recuperar
EmpftSfimos c:"Transf, "Emp~R C-oligada
OuttD!i Contas

Totel

,,'LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE lNVES1'IMl:NTOS

Adiç()fs ao imoblliudos

RF.etJRSOS IJQUtnoS UUI.1ZAOOS ,VAS.ATIVrDADES DE
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2016
11$

2.055.074,39

2.055.074,39

acedo de Oliveira
PF 670.141.192-49

CRClAM 01335110-0
Contador

~""CAPontanegra

2017
lU

(519J67,65)

(519.367,65)

w.
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Resultado Liquido do Perlado
(+ I. )OutrO! ResultadCJs Abrangentes
Vsrfaçilo de Reserva de Re:l\'alinçAo

GanhoslPtrdas em Planos Previdênciu COOlIJlementar
Ou Conversilo di!! Demonstraçftes Contábeis p/E.terlor
Ajuste de Avallaçlo PlIotrimonia

(+I.) Resultad(J$ A~nlQgente!l de Empresas Investidas
(qu8bdri reconhecidas pelo Eq. Patrimonial)

(=) Resultado Abran~entc do Perlodo

Ponta Negra Soluçks Logtslit8s c Tran!õportc.. ••1Ada
CNPJ: 06.522.26510001-36
NIRE 13200435958
Avenida CO!ime F('rr~lnl, 1877 E - Bairro Aleilo
C.p: 69.083-000 - M'.ouslAM

DEMONSTRAÇÃO nO RESlILTADO ABRANGENTE
PARA OS EXERClclos FINDOS EM 31 D~: DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Ex:pr~ssos em reais. c.ceto preiu17.o por cota)

As nota" n Iicativas sDo arte int ran das demons.rnçi)es financeiras.

\

i.
'.

~.

.":;

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito ã comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Info~do seus respectivos c6digos de verificação
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Ponta Ne2r.8 Soluçne! Lolrlstinl e TnaDsportes Lida
CNPJ: 06.522.265J1)001.,Jc\
N1RE 13200435958
Annida Cosme ,Ferreira, J877 E ~ Bairro Afeh:fI
Crp: 69.083..ooíl- Manaus/AI\! --"-Pontanegra

LALI

P
Pág. D" 8

INUlCADORt~H'ARA ANÁLISE DAS OEMONSTRAÇOES'FINANCF.IRAS ,FINDASEM 31 DI!::l.EMBRODE 2017 E DE 2016

lNlllCAIlORES ECONÔMICOS

ESTRUTURA DE CAPITAIS

Partiripaçio de Capitais de Terceiros
CapltallvlI;Ao
CompO!dçlo do .EDdtvidamfOto
Imoblli7.açâo do r.trirriôniCl Uquldo
Imohili:ttlçllo dos Rlfl::ursos Nno-Corrlfntu

I;IQUIIlEZ OU SOI.VtNC.IA

l.iqllidt7. Geral
Liquida Cc:Jrrtnte
Liquida SecA
Llquldezlmtdiatll
Soh'f:nl:ia Gtral

RENTABlLUMI>E

Giro dó AIi\'u
Margem Bruta si Rtl:dta Bnllfl
MIl~cm Druth sJ Re~l!itllUquidll
Mnrgcm Lfquldn
Rt'flh'bilit.lade d"i)A Uvo
Reatahllldlldf du PütrimÍlriia Uquido

OUTROS INOICADORES

FÓRMllUS

Exlgfvtl Total/ P.trim8nlo Uquidc
Patrim&afo UquidoJ Ali,'o Total
PC I PC + ti"~LP
AP!fiL
A P I .P,ELP + P,L

AC+ARLPIPC+PELP
AC/PC
(AC - £Stoqu<l/ PC
U1SP / PC
AT/PC+PELP

VendR' LfquroB.!l./ Aiivo Totol
LtI~ro BllItO I Vendas Brlll.s
Lacro Uruto I Vt:ndl.'l Uquldns
Lucro Uquido.lVcndns Uquidol'J.
Luct(J Ltquidu / A11\'o Total
Lucro Uquido/ huirnllniolJquid

2017

1.03
4,09
4,09
2,31
1.12

0.14
0.91
1.00
0.44
O,IKl
OS!!

2U16

1.12
0,47
0,67
0.17
1,S5

1.74
1.65
1,65
1.06
1.89

Neccssldftdt de Capital de Giro
Cnpll11t dI:'Giro Uquldo
Tl'llOurJ\ril

LECIl:NDA:

AC ~Disponibilidades. PC
AC-PC
NC - Cnpii.1 de Cir'O Liquido

'O. AT - AlivoTolal. PL.- PlitrUnôoW l..iquido, Ar - Ativo PennMenfe,
• OISI' - f>i$pOnI~J. t:ST - Estoque. NC ~ N~ce:s.sidndll de ClIpitlll.

ley Mace o de OIMtira
CPF 670.141.192 .•••9
CRClAM 01335,IO-lI

ContadO(
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LALl Pág. n°

.\,\ 'OS

PONTA NEGRA SOlUÇÕES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTOA
CNPJ 06.522.265/0001.36
Nlre'13200435958
Avenida Cosme Ferreira, 1877 E - Bairro Aleheo
CEP 69.083.000. Manaus.Am

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERClclOS FINDOS EM 31
DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016. (Em R$).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

9

A Ponta Negra Soluções Logisticas e Transportes LIda, com sede em Manaus/Am. fundada em 2004. com
atuaçllo nó mercado Interno. dedica. se como Operador de Transporte Multimodal.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS
PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo as disposições da Lei n° 11.638/2007 e demais
disposições legais em vigor, ressalvadas as avaliações a valor presente por seus valores irrelevantes .

.As principais práticas contábeis adotadas pela sociedade são:

a) O resultado das operações pelo regime contábil de competência de exercicios;

b) Os títulos e vaiares mobiliários, registrados como caixa e equivalentes, são representados por
aplicações com prazo inferior a 90 dias. As aplicações remanescentes, com vencimento superiores a 90
dias, estão registrados a valor justo e apresentados como "Investimentos e curto prazo";

•

Disponibilidades 2017 2016
k":aíxae bancos 1.392.190.02 2.036.39077
Totais 1.392.190,0. 2.036.390,77

c) Os direitos realizáveis e as obrigações venciveis após os 12 meses sUbseqOentes á data das
demonstrações contábeis são considerados como não circulantes;

d) Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço pelo valor nominal dos tltulos
representativos desses créditos. acrescidos das variações monetárias ou cambiais. quando aplicáveis.
deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização;

l

3. CAIXA E EQUIVALENTES

CERTIFICO o REGISTRO EM 29/05/2018 10:32 SOB N° 20180322214.
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4. CLIENTES

10

Os' direitos e tltulos de créditos originados das atividades são avaliados pelo valor originaI. A provisão para
créditos de liquidação duvidosa é constitulda com base em crkérlos fiscais da acordo com a Lei 9.430/1996;

Cantas a receber 2017 2016
Clientes 485.475,98 615.630.96
Tolals 485.475,98 615.831,96

5. FORNECEDORES

a) Fornecedoríls - Referem-se. principalmente, a obrigações com fornecedores de mercadoria pra
revenda, de bens de imobiliZado, intanglvel e diferido. conlratação de serviços de publicidade,
marketing, fretes, aluguei e condomínio:

Contas a nanar 2017 2016
Fornecedores 103.480.3 60.933.8r
Tolals 103.480,3 60.934,80

6. PATRIMÓNIO líQUIDO

a) Capital social:

O capital social.é de R$ 6.000.000,00 Integralizados em moeda corrente, conforme a seguir:

W y Macedo de Oliveira
CPF67 .141.19249
CRCIAM 013351/0-0
Conlador

Sócios

SBParticipaçOesSocietáriasLtda
SergioRobertoMeloBringal
Tolals

I,

/
,/

QuOlas
5.940.000
60.000

6.000.0ÓO

Valor (R$l
5.940.000.00
60.000,00

6.000.00000
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Contêm Neste formulério contínuo, 0011 páginas numeradas seguidamente pelo processo
.eletrônico de dados totalmente escrituradas, de N° 0001 a 0011 que serviu no Balanço Patrimonial onde
.estão registradas todas as operaçôes realizadas pela empresa abaixo qualificada.

LAtC.. Pág.00
:: .:~I;L •. ' _o; C\~

TERMO DE ENCERRAMENTO

11

•

•

We acedo de Oliveira
CPF 670. 1.192-49
CRCIAM 01335110-0
Contador

31 de Oezembro'de 2017

PONTA NEGRA SOLUÇ~ES LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA
AVENIDA COSME FERREIRA, 1877 GALPAO E
ALEIXO.
69083-000
Manaus-AM
06.522.26510001-36
JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO DO AMAZONAS
13200435958

.Empresa:
Endereço:
Bairro:

CEP,.
Cidade;
CNPJ:
Órgao de Inseriçao:
NO dalnscriçl\o:

'.;
i

"
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DECLARACÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

À EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÀRIA - INFRAERO

Ref.: LICITAÇÃO N.o016/LALI-2/SBUL/2018

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a empres:l

Porto Seco do Triângulo Ltda., inscrita sob CNPJ nO16.712.516/0001-07, sediada na Av.

Coronel Zacarias Borges de Araújo, nO530, Distrito Industrial 11, CEP 38.064-700, Uberaba-

MG, executa os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com

todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone. Tecnicamente

atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluidos e atendern ,)5

especificações e exigências legais.

DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS

Item Descrição dos Serviços lUí1Tdade __"_ ~'1
MOVIMENTAÇÃO DE CARGA EM l2. 194 (duas mil, cento

01 RECINTO ALFANDEGADO PRÓPRIO NO e noventa e quatro)

ANO DE 2017. toneladas.
l- __ L__ . .__""" . ._ .. . .__ _." ._. ._.

Uberaba-MG, 14 de junho de 2018.

----'
31/124
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~nCA

Pontanegra

DECLARACÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA _
INFRAERO

Ref.: LICITAÇÃO N° 016/LALI-2/SBULl2018

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito que a

empresa PONTA NEGRA SOLUÇÕES, LOGíSTICAS E TRANSPORTES

LTOA., inscrita sob CNPJ na 06.522.265/0001-36, sediada na Av. Cosme

Ferreira, 1877, Galpão E, Aleixo, CEP 69083-000, Manaus - Amazonas,

movimentou no mínimo, 1.800 toneladas de carga ao ano, em caso de recinto

alfandegado próprio, cumprindo com todas as suas responsabilidades não

restando nada que a desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços

descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de

acordo com as Notas Fiscais em anexo .

....?;,~l~"MaM~-AM.1Bd, j""od, 2018

seua \3Oi~tOf

S bastião Ramilo Bulcão Bringel
CPF: 006.689.072-15
Ponta Negra Logística

CNPJ: 06.522.265f0001-36

•

•

PONTA NEGRA SOlUÇÕES, lOGfSTICAS E TRANSPORTES lTDA
End.: Av. Cosme Ferreira. 1877, Galpão E, Aleixo, CEP69083.Q00, Manaús - Amazonas
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PONTA NEGRA IMPORT. COMPRAS FORNECEDORES DE FORA 00 ESTADO ANO 2010

UF Emit. Chnve Número Fornecedor Série Data de EmlSlslio CNPJ CPF do Destinatário Situa fio TI o Valor PClio/kgse 4 21002E+43 32187 CECRISA REVEST. CERAMICOS S.A, 4 31/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 14,076,73 9,777,82se 421002E+43 32186 CECRISA REVEST.CERAMICOS S,A 4 31/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 16.422,20 13.487,35se 421002E+43 49501 EUANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS 1 30/01/2010 06,522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 1.978,35 2,200,19se 4 2l002E+43 49498 ELIANE S/A - REVESTlMENTOS CERAMICOS 1 30/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SA DA 6.484,70 5.761,05se 4 21002E+4ª 49492 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS 1 30/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SA DA 4.494,20 5,819,30se ~21002E+43 49491 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS 1 30/01/2010 06.522.265/0001.36 AUTORIZADA SAlDA 3.473,30 5.559,98se 421002E+43 49490 ELIANE S/A. REVESTIMENTOS CERAMICOS 1 30/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 1.834,12 2.197,50se 421002E+43 22876 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS 1 30/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 3.429,39 1.206,30se 4 00 " 22875 ELIANE S/A. REVESTIMENTOS CERAMICOS 1 30/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAIOA 1.302,48 278.17se 421002E+43 2287) ELIANE S/A - REVESTIMENTOs CERAMICOS 1 30/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAIOA 2.9)0,21 3.798,73se 421002E+43 15142 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS 1 30/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAIOA 4.921,25 2.236,00SP 3 S1002E+43 34828 Emb",mactl Emp.Bru.de Mats.p/Constt.Ltda 3 28/01/2010 06.522.265/0001 ~36 AUTORIZADA SAIOA 10.259,04 27.000,00SP 351002E+43 34826 Embramactl Emp.Bras.de Mats,p/Conslr.Ltda 3 28/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAIOA 10.325,37 27.000,00se 421oo3E+43 56514 ELIANE S/A. REVESTIMENTOS C£RAMICOS 1 27/02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 6.407,81 6.261,54se 421OO3E+43 56513 ELIANE S/A - REVESTIMENTOs CERAMICOS 1 27/02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 3.055,68 3.385,64se 421003E+43 56512 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS 1 27/02/2010 06.522_265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 14.660,79 12.963,S3se 4 21003E+43 37401 CECRISA REVEST.CERAMICOS S.A. 4 27/02/2010 06.522.265/0001.36 AUTORIZADA SAIOA 7.757,29 8.844,06se 42100 " 26092 ELIANE S/A. REVESTIMENTOS CERAMICOS 1 27/02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAIOA 971,50 389,00se 421003E-+43 26089 ELIANE S/A - REVESTIMENTOs CERAMICOS 1 27/02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SA DA 321,47 62,52se 421003E-+43 17239 EUANE S/A - REVESTlMENTOS CERAMICOS 1 27/02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 904,50 209,00se 421003E+43 10131 CECRISA REVEST. CERAMICO~ S.A. 4 27/02/2010 06.522.265/0001-]6 AUTORIZADA SAIOA 20.853,81 12.897,45se 4 21003E+4ª 10130 CECRISA REVEST. CERAMICOS S.A. 4 27/02/2010 06,522.265/0001.36 AUTORIZADA SAlDA 21.767,12 13.462,31BA 291002E+43 5988 CERAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS 1 27/02/2010 06.522. 265/0001 ~]6 AUTORIZADA SAlDA 5.583,88 8.395,39BA 291002£+43 5987 CERAMUS BAHIA S/A • PRODUTOS CERAMICOS 1 27/02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 6,196,18 8,953,60BA 291002E+43 5986 CERAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERAMIC05 1 27/02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 2.636,55 3,377,60SP 3510011;+43 10399 ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA 3 27/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 8.401,80 26.800,26se , 003 +4 37067 CECRISA REVEST. CERAMICOS S.A. 4 26/02/2010 06.522,265/0001-36 AUTORIZADA SAIOA 1.835,53 1.756,70se , 003 +43 ]7066 CECRISA REVEST. CERAMICOS S,A. 4 26/02/2010 06.522.265/0001 ~36 AUTORIZADA SA DA 14,094,23 13.4B5,66se 421003E+43 37065 CECRISA REVEST, CERAMICOS S.A. 4 26/02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SA DA 5.473,36 3.570,93se 42100 ," 16191 FRANKE SIST.OE COZINHAS 00 BRASIL LTOA, 2 26/02/2010 06.522.265/0001 ~36 AUTORIZADA SAlDA 6.361,17 133.94se 421003E+43 9983 CECRISA REVEST,CERAMICOS S.A. 4 26/02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 17.511,55 11.279,88SP 3S1001E+43 10]44 ARTEC PISOSE REVESTIMENTOs LTDA 3 26/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAtoA 8.512,35 26.829,51se 1..21002E+43 15850 FRANKE 51ST.DE COZINHAS DO BRASIL LTDA. 2 25/02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SA DA 4.5]6,17 282,04PB 2 S1001E+43 67768 ELlZABETH PORCELANATO LTOA, 1 25/01/2010 06.522.265/0001.]6 AUTORIZADA SAIOA 26.617,50 27.144.00sP 3S1003E+4} 8720 CERAMICAATLASLTOA 1 24/02/2010 06.522.265/0001-)6 AUTORIZADA SAIOA 5.092,82 1.121,04PB 2 51001E+4~ 67752 EUZABETH PORCELANATO lTOA. 1 2]/01/2010 06.522.265/0001.]6 AUTORIZADA SAIOA 27.129,37 27.144,00PB 251001E+43 67747 ELlZABETH PORCELANATO LTOA. 1 23/01/2010 06,522.265/0001.36 AUTORIZADA SAlDA 23.152,50 27.378,75SP 351001E+43 10125 ARTEC PISOS E REVEsTIMENTOS LTDA 3 21/01/2010 06.522.265/0001-]6 AUTORIZADA SAIOA 8.925,74 26.814,96SP 351001£+43 10121 ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTOA 3 21/01/2010 06.522.265/0001-]6 AUTORIZADA SAIOA 8.401,80 26.800,26SP 3 S1001E+43 10120 ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTDA 3 21/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAIOA 8.401,80 26.800,26PE 261001E+43 46386 TINTA~IQUINE LTDA 6 19/01/2010 06.522,265/0001-36 AUTORIZADA SAJOA 7.858,93 6.393,94PE Z 61001E+43 46380 TINTAS IQUINE LTDA 6 19/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 52,61 7,44SP , 1OO2E+43 6932 CEFlAMICA ATLAS lTDA 1 19/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 73.417,13 26.470,80PE 2 61OO1E+43 45500 TINTAS IQUINE LTOA 6 14/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SA DA 25.658,19 13.808,05PE 261oo1E+43 45499 TINTAs IQUINE LTOA 6 14/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 3.749,59 1.446,07PE H100 '" 45498 TINTAS IQ\1INE LTOA 6 14/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 6.957,53 1.800,40PE 261002E+43 50538 TlNTAS IQUINE LTOA 6 12/02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 27.371,58 6,670,40SP 3S1003E+43 27329 VIAPOLlTDA 1 12/02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAIOA 8,831,58 2.SSB,00se 421002£+43 43567 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS 1 11/01/2010 06.522_265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 985,15 3.102,00SP 3 51002E+4~ 23986 SHERWIN.WILLlAMS 00 BRASIL INOUSTR1A ECOMEROO LIDA 2 11/01/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAIOA 9.338,26 1.587.00
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ES 321002E+43 15003 Biancogres Ceramica S/A 1 10/02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAfDA 18.499,95 2690r\
ES 321002E+43 14987 BlilrlCOireS CerilmlciI S/A 1 10/0212010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAIDA 20.666,79 26.6441

~ES 32]00 H43 14986 BlancOlr8s CerilmlciI S/A 1 10/02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 956,97 1.6:lP: ""ES , CO " 14985 B~ncocr!S Ceramkil S/A 1 10;02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 16.719,60 25.178,

SP , 003 +43 37799 Emb"maoo Emp.Bra •. df! MalS.p{Constr.ltda 3 09/02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 10.170,60 27.000,0 -SP 351002E+43 118918 SHERWIN.WILUAMS DO BRASIL INDUSTR:1A E COMEROO lTOA 1 08/01/2010 06.522.265/0001-36 AlITORIZADA SAlDA 15.100,00 100,00 s: liaPE 2 61OO2E+43 49407 TINTAS IQUINE LTDA 6 06/02{2010 06.522.265{0001-36 AUTORIZADA SAlDA 7.740,33 13.842,00

SP 3 51oo2E+43 6394 CERAMICA ATlAS LTOA 1 06/01/2010 06.522,265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 6,246,26 1.409,40 >:-.
SP 3S1OO2E+43 6374 CERAMICA ATlAS LTOA 1 06/01/2010 06,522,265/0001.36 AUTORIZADA SAlDA 345,00 396,00 \" ;:l.
PE 261oo2E+43 49361 TINTAS IQ.U1NE LTDA 6 05/02/2010 06,522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 35,225,19 19.777,23 .1.-'
PE 261OO2E+43 49359 TINTAS IO.UINE LTDA 6 05/02/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 26.662,13 5.nS,58

•..•.., 004 +43 .~"EUANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS - 'MUA '."'," 7.220,00

'L 4 21004E+43 .~"EliANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS '.,"u."uuu,-,. 13.482,56

'L 4 21004E+43 'U,., EUANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS '.,"u.>tUuu,-,. 3.522,80

421004E+43 EUANE S/A _REVESTIMENTOS CERAMICOS 195,10

421004E+43 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS 7.671,30

421004E+43 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS 6.689,50

421004E+43 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS 12.749,60

291OO3E+43 CERAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS - ,",ue ' .•••,e' 5.589,20

~
FRANKE SIST. DE COZINHAS DO BRASIL LTOA - ,",ue ' •.u"," 302,07

00 • ",., EUANE S/A. REVESTIMENTOS CERAMICOS - ,..ue e."" 470,00

'L 421oo5E+43 ",., EUANE 5/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS ,.,." - 'MUA '."U,", 7,220,00

'L 4 21oo5E+43 "'.- EliANE S/A. REVESTIMENTOS CERAMICOS ,.,."uuu,-,. 'A'UA ..".,.' 7.158,88

'L 4 21OO5E+43 '''" ELIANE S/A- REVESTIMEr'HOSCERAMICOS '.'.'/UUo>-'. 745,33

421005E+43 ELIANE S/A. REVESTIMENTOS CERAMICOS 195,10

4 21oo3E+43 FRANKE SIST. DE COZINHAS DO BRASIL LTOA - 10,65

3 S1OO3E+43 ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTOA 25.800,25

421oo3E+43 FRANKE SIST. DE COZINHAS DO BRASIL LTOA. 18,75

3S1004E+43 CERAMICA GYOTOKU l TOA S,82S,66

351004E+43 CERAMICA GYOTOKU lTDA ".".," 17.526.29

4 21003E+43 ,..,CERAMICA ELlZABETH SUL lTDA. >AWA " .•• 1," 26.548,86

'L 4 21003E+43 ,..,CERAMICA ELlZABETH SUL LTDA. .'.'/UUO>-'. ,MUA " .•• 1," 26.548.86

" 2 61oo3E+43 ,.,., TINTAS IQUINE LTDA .'.'/UUo>-'. ,A<UA "0," 344,19

" 261OO3E+43 ,.m TINTAS lQUINE LTDA .'.'1",0>-'. ,MUA 661,30

" ~004E+43 ,~mTINTAS1QUINE LTDA -'o 1.372,86

100 E+4 PROfAX METAIS UDA - 41,63

421004E+43 FRANKE SIST. DE COZINHAS DO BRASIL LTOA. - 4,60

2 61004E+43. TINTAS IQUINE LTDA - 2.452,80

2 91004E+43 CERAMUS BAHIA S/A - PRODUTOSCERAMICOS - 8.379,67

2 91004E+43 CERAMU5 BAHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS - 7.979,60

291004E+43 CERAMUS BAHIA S/A _I'RODUT05CERAMICOS - ',.' 6.686,67., 291004E+43 CERAMU5 BAHIA S/A - PRODUT05CERAMIC05 .'.'1' - ,"'UA '.".,uu 3.632,60

'L • 1004E+43 .,., PORTO DESIGN IMPORTADORA UDA - ITAlAI .'.'/UUo>-'. ,A<UA '."',.U 97,50,. S 004E+43 ."U, ELlZABITH PORC£LANATO LTOA .'.'/UUo>-" >AWA """," 27.163,10

" DOS +43 "." INCOPISOS IND. E COMERCIO PISOS lTOA. -'o I>A'UA 2.469,25

" 351005E+43 "4H INCOPISOS IND. E COMERCIO PISOS LTOA. -'o 24.045,82

351005E+43 CERAMICAGYOTOKU LTOA - 5.689,60

351005E+43 CERAMICAGYOTOKU LTDA - 20&,01

251004E+43 ELiü\BETH REVESTIMENTOS LTDA - 4.SS1,12

5 004E+43 EUZABITH REVESTIMENTOS LTDA - 15.731,36

251004E+43 EUZABETH PORCELANATO LTDA - 26.830,00

251004E+43 EUü\BETH PORCELANATO LTDA - ,"'U" '..,' 512,51
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PE 261004E+43 58425 mnAS IQUINE lTOA 6 13/04/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 5.848,20 3.703,59
'c 261004[+4] ,.." TINTAS IQUINE lTOA. - 37,56

~ TINTAS IQUINE lTOA - 563,99
2.61004E+43 TINTAS IQUINE LTDA .. '.'''. - 1.516,62
4 21003E+43 CERAM1CA EUZABETH SUL LTDA. '.LO'IVVV'-" D.OO',L> 26.573,86
421003[+43 CERAMICA ElIZA.BETH SUL LTOA. .. '."'.'O'IVV"'-'O '",VA D.OO',L> 26.543,86
2.61003E+4] """ TINTAS IQUINE LTDA '.'O'IVVV'-'O 'AWA W.OOV,'O 2.522,95
600 .4] ""0 TINTAS IQUINE LTDA - 2.623,00

" 261003E-I-43 ,.,., TINTASIQUINE LTOA - 1.198,34

" 351OO5E+<:13 '""CERAMICA GYOTOKU LTDA - 5.814,40
2.61OO3E+'13 TINTAS IQUINE lTOA - 9.360,16
6 003 +43 TINTAS IQUINE LTDA •.'O'IVVV'-'o 784,18

2.61OO3E+43 TINTAS IQUINE LTDA '.'O'IUUV'-'O '."0, •• 3.066,00
2.61oo3E+43 TINTAS IQUINE LTOA '.'O'IUUU'-'O ~WA w.ar," 6.745,20
2.61lXBE+43 TIf'HAS IQUINE lTOA .-'0 '",VA "."0,'0 2.494,70
2.61OO3E+43 "'"0 TINTAS IQUINE LTOA - 5.505.96

" 35100SH-43 mo, CERAM1CA GYOTOKU tTOA - 14.260,00

'" L2JOO5E+43 w." CERAMICA ATlA5 LTDA - 26.542,97

'" 351OO5E+43 CERAMICA GYOTOKU LTOA - 10.376,49
351005E+43 CERAMICA GYOTOKU LTOA - 5.904,23
3 5 005 +43 CERAMICA GYOTOKU LTDA 'IUUO'-" 3.087,82
4 21005E+43 PORTO DESIGN IMPORTAOORA LTOA - ITAJAI .'.'IUUU'-'o 'A'VA ".."," 1.}84,21
2 61oo3E+43 TINTA5 IQUINE LTOA .'O'IUUU"'O '",VA '""",.' 27.956.68

o, 3 51004E+tl3 'OUUUINCOPISOS INO. ECOMERCIO PISOS LTOA .-'0 '",VA moo".' 26,989,70

'" " "'" ""O, INCDPISOS INO. E COMERCIO PISOS LTOA. - 26,993,78
>e 351004£+43 "." INCa PISOS INO. E COMERCIO PISOS LTOA. - 27.010,52
>e 3S1004E+43 INCOPISOS INO. E COMERCIO PISOS LTOA. - 27.010,10

351004E+43 INCOPISOS INO. e COMERCIO PISOS LTOA, 27.007,14
3 5 004 +43 VIAPOL LTOA 7.257,72
51004 +43 VIAPOL LTOA 1.125,80

3 51ootlE+43 VIAPOL LTOA .'O'IUUU'-'O '",VA 'D.D"," 15.275,60
o_ " 21oo4E+43 ELIANE S/A - REVeSTIMENT05 CERAMICOS -'0 '",VA m,O' 28,04,_ 421oo4E+43 'o." EUANE S/A. REVEST1MENTOS CERAMICOS - ,"'VA 70,10,. 500 " "'" ELlZABETH REVEST1MENTOS LTOA - 21.172,24

"O 251005£+43 EUZA8ETH REVESTIMENTOS LTOA - 26.523,12
251005£+43 CERAMICA EUZABETH tTOA - 5.935,78
331OO5E+43 LfO OE P. MEDEIROS RJ/OOO2 - 45,45
251OO5E+43 EU1ABETH PORCELANATD LTOA - " .•00," 27,018.56
251oo5E+43 EU1ABETH REVESTIMENTOS lTOA -'" '"'V, " .•"'0' 27,014.30

'" 2.51005E+43 UD" EUZA8ETH REVeSTlMENT05 LTOA -'0 '",VA " .•",0' 27.014,30

"" 2 51005E+43 'U'" EU1ABETH PORCELANATO LTOA -;0 ,",VA "."',;1 27.015,56

"" 25100 " wm CERAMICA EUZABETH LTDA - 26.823,04
421oo7E+43 EUANE S/A' REVeSTIMENT05 CERAMIC05 11.194,88
321oo5E+43 8iancocres Ceramica S/A - 26.257,15
321005 +43 8i,lncocres CefilmlCõl S/A - "."'," 26.546,36

1005E+43 '">., INCESA REVESTlMHlTO CERAMICO LTOA -,. ,"<UA H.''','' 27.239,52
co 321005E+43 "'" B;ancocr~s Ceramica S/A ,.,,,. -;0 ,"WA ".I.',IC 26.739,84

"O 2 51005£+43 O""., EtlZABETH PORCELANATO tTOA - 27.059,76

"" 5 '" EUZABETH REVEST1MENTOS tTOA - 27.170.61
6 008£+43 TINTAS IQUINE LTOA - 18,28:mD09E

+43
PROFAX MrTAIS LTDA - 220,60

00 " PROFAX MrTAIS LTDA ,.,,,. - o.,'',,, 284,84
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-f""""l \SP 351009 •.•.4 43663 PROfAX METAIS LTOA 7 31/08/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAIDA 5.544,75 182,111 r
" 351009 +4 4>bb' PROFAX METAISLTOA - 172,0

~421009E.43 CECRISA REVEST. CERAMICOS S.A. - 12.507,98 I>.-..:i09E+43 CECRISA REVEST. CERAMlC05 S.A. 353,80
009E+43 CECRISA REVEST. CERAMICOS S.A 12.993,00

4 009E+43 CECRISA AEVEST. CERAMICOS S.A. I""' " ••~""" o"'"" '0.'00,<' 12.971,86

~ '"4 21009 +4 CECRISA REVE5T. CERAMICOS S.A. -,o o"'"" 0"0," 563,89 <tO'L 421009E+4 ElIANE S/A. REVESTIMENTOS CERAMIC05 _" o"'"" 7,000,20 ~
'L 421009[+43 W'b'b ElIANE S/A - REVE5T1MH./T05 CERAMICOS - 5.010,21 --:::I DPt 61OO8E+43 ,,'O, TINTAS IQUINE LTOA - 91,40
'L , 009[+43 'U"'U ElIANE S/A. REVESTIMENTOS CERAMICOS - 281,50 .-, 009Ef43 ELIANE S/A - REVES1lMENTOS CERAMICOS - Bl,S7

421oo9E+43 ElIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMIC05 - •• u,~ 40,40
351009[+43 CERAMICA ATLAS LTDA - OH,u' 187,90

3 21008E+43 INCESA REVESTIMENTO CERAMICO LTDA o"'"" U.<",,'. 26.137,16

351009[+43 ASTRA S/A.INDUSTRIA E COMERCIO '"'"" 0<>," 66,46

321008E+43 Bí~ntocr~~ Cerilmltõl SIA ,-'o ~'"" 26.147,61
t, 3 21008[+43 "'" Bi~ntocres Ceramitõl SIA '.'<<'<0'/"""'-" ~'"" 26.634,67

to 321008E+43 "", Blanta,r~s Cerllmica SIA '.,u.<''1"""'-'' 26.368,91

>P 351009E+43 >O,»" ASTRA S/A.INDUSTRIA E COMEROO - 333,16

'L 4 ?l008E~43 "O livre Revestimentos Ltdil - 785,00, O •• rTAGRES REVESTIMENTOS C[RAMICOS S,A - 909,53

4 21009[+43 rTAGRES REVESTIMENTOS C[RAMICOS S.A - "O, 13.70S,S5

351009[+43 CfRAMICA ATLAS LTOA - "."<," 26.939,6S

241008E+43 PORCELLANATI REVESTIMENTOS CERAMICOS SIA - 'O.uo'," 27.093,15

4 21009E+43 ITAGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - <'.m,"' 12.143,20

291008E+43 CERAMUS 8AIiIA SIA - PRODUTOS CERAMICOS •.<0'/"""'-'0 ~'"" <m"," 3.446,00

2 91008E+43 CERAMUS BAIiIA SIA - PRODUTOS CERAMICOS •.<0'1"""'-" ~'"" 9,507,79

OA 291008[+43 'W', CERAMUS BAIiIA SIA - PRODUTOS CERAMICOS 7.063,20
OA 291008E+43 nu" CERAMUS BAHIA SIA - PRODUTOs CERAMICOS 6.899,80
,C 4 21099f+43 IUWU' ELIANE S/A' REVESTIMENTOS CERAMICOS - 4.416,32

4 21OO9E+43 WWU> EUANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS - 2.218,16

421OO9E+43 ELIANE S/A _ REVESTIMENTOS CERAMICOS - 5,444,60

4 21OO9E+43 ELIANE s/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS - '," 6,348,70

4 21OO9E+43 ELIANE S/A - REVESTIMENTOs CERAMICOS - '.<"," 7.240,00

4 21OO9E+'B ELIANE SIA - REVESTIMENTOS CERAMICOS '1"""'-'0 u.m," 9.985,10
4 21009£+43 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMlC05 '.<0'/""","" ~'"> '."0," 7.398,00

'L 421009£+43 elIANE S/A. REVESTIMENTOS CERAMICOS •.<''1"""'-'' ~'"> 2.408,49

'L , 009£+43 elIANE S/A. REVESTIMENTOS CERAMICOS •.<0'1"""'-" ~IU" 1.29S,S8

'L 421009[+43 .,'" ElIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS ,_" 644,50

» 3 51008 +4 lbIb STEEL COMERCIO E USINAGEM DE PECAS LTDA 149,S2

~ """ CERAMUS 8AHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS - S.320,32

2 9101E+43 "," C[RAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS 13.0$4,80

24101E+43 PORCELLANATI REVESTIMENTOS CCRAMICOS SIA 7.878,15
24101[+43 PORCEllANATI REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A 12,874,05

24101[+43 PORCEllANATI REVESTIMENTOS C£RAMICOS S/A . '."','< 7 ,082,10

410H+43 PORCELlANATI REVESTIMENTOS aRAMICOS SIA ,."'," 13.176,00

" •• PORCELLANATI REVESTIMENTOS CERAMICOS SIA ,-'o "'"" 13.176,00

OL 42101E+4 ElIANE S/A - REVESTIMENTOS (ERAMICOS •.<0'1"""-" '"'"" 3.385,64

'L 4210H+43 EliANE S/A. REVESTIMENTOS (ERAMICOS ,_" 2.264,80

'L 4 210H+43 "'O" EliANE S/A. REVESTIMENTOS CERAMICOS ,_" 5.200,00

4 2101E+43 ",m WANE S/A. REVESTIMENTOS CERAMICOS - 2.218,16
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se 42101E+43 115796 EUANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS 1 30/09/2010 06.522.265;0001-36 AUTORIZADA SAlDA 8.823,40 8.773,06

'L • o '" »7>4 EUANE SIA - REVESTIMENTOS CERAMlcas '/UUU'- 6•• ,» 1.047,58

42101[+43 55745 eUANE SIA - REVESTIMENTOS CERAMlcas -'" . 113,0' 23,18

42101E+43 EUANE S/A. REVESTIMENTOS CERAMlcas .-'" ~ 3.724,96

42101E+43 EUANE SIA - REVESTIMENTOS CERAMlces /UUO'-" 27,82

• 01E+43 EliANE S/A _ REVESTIMENTOS CERAMICOS - 274,59

42101E-I43 EUANE SIA - REVESTIMENTOS CERAMICOS
- ,AIO' 56.30

" 3510H+43 CeramiciI Porto Ferreira SA
>AIO' 25.873,79

" 3 SlOlE+43 mbj ceramica Porto Ferreira SA
>AIDA 26.053.57

" 35101E+43 14j IBRAVlR INDUSTRIA BRASILEIRA DE VIDROS E REfRATARIOS LTDA
>AIDA 3.763,7' 683,51

• O " 123339 EUANE S/A _ REVESTIMENTOS CERAMICOS '/UUU'-'" T.'I9'l;'l, 2.447,61

421011E+4) EUANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS '/UUO'-'" '-""T.Z' 3.079,52

4 21011E+4~ ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS - 6558.28

4210l1E+43 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS
- 6.389,27

• 10 " ELIANE S/A" REVESTIMENTOS CERAMICOS - 8.617,00

'L 4 210l1E+43 ELIANE S/A _REVESTIMENTOSCERAMICOS - 10.624,00

'L 421011E+43 '''',. ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS
- >Al0A 7,594,80

'L 4210l1E+43 bOUU' ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS
- SAlDA 2/B,6O 455,62

~O;~:~:~

",,, ELIANE S/A _ REVESTIMENTOS CERAMICOS
527,69 903,28

• O 59946 ELIANE S/A _ REVESTIMENTOS CERAMICOS - 'T593;7Z S.~19,68

421011E+43 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS
--soq,r7 128,63

4210l1E+43 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS ,-'" r;J'l 1.726,00

3 SI~li:::~
CERAMICA ATLAS LTOA

20.265,10

'" >.2l2 JAPI SA INOLl5TRIA E COMERCIO
89,80

'" 3 21009E+4 8~n(Olr~$ Ceramlca S/A
- 26.792.16

'L 42101E+43 ,..,PORTO OE51GN IMPORTADORA LTOA
- SAlDA 1.547,53

4 2101E+4~ j14U, FRANKE SIST. DE COZINHAS DO BRASIL lTDA.
- 2.067,93 396,42

42101E+43 4133' CECRISA REVEsT. CERAMICOS S.A. - - 9.075,51 12.000,41

• 10 '" CECRISA REVEsT. CERAMICOS S.A.
•.522. - 'J:lIT5;lII 12.919,29

321009E+43 BlanCocr~$ Ceramlca S/A
>.522: ,o," ;;TIl 26.757,95

291009E-+43 CERAMLlS BAHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS
,o," 7.093,76

291009E+43 CERAMUS 8AHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOs
5.847,85

OA 9 009E+43 CERAMLls BAHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS
5.616,00

<lA 291009E+43 126./ CERAMU5 BAHIA S/A - PROOUT05 CERAMICOS
SAlDA 3,732,80

3 51011E-+43 23.'" SHERWlN-WllUAMS DO BRASlllNDUSTRIA E COMERCIO lTOA
- 56,02

35101lE+43 sHERWlN-WILUAMS DO BRASllINDU$TRIA E COMERCIO lTDA - 32.,2' 61,29

35101E+43 SHERWlN-WILUAMS DO BRASlllNDUSTRIA E COMERCIO lTDA
- -'4.'92,66 9.375,60

1.5101E+43 CEAAMICA ATLAS LTOA
,o," C3'I5;3O 26.939.65

3510lE+43 SHERWlN.WILUAM5 DO BRASIL INDUSTR1A E COMERCIO lTDA
,o," 4.749,90

'" 35101E+43 5HERWIN.WllUAMS DO 6RASIlINDUSTRIA E COMERCIO lTDA '->b IAU' 4,091,57

'L • O '" 4U'U' CECRISA REVEST. CERAMICOS S.A
12.471.72

Pt O ;4' 1>41 PAREX BRAsllIND.E COM.DE ARGAMAS.lTDA 1Ul SAlDA 1.6BO,00

26101E+43 1346 PAREX BRASllIND.E COM,OE ARGAMAS.LTOA 107 3.364,,9 950,00

O E+43 PAREX BRASIL IND.E COM.DE ARGAMAS.lTDA -'" 15:075,90 24.220.00

lllQlli<> PAREX 8RAsllIND.E COM.DE ARGAMAs.tTDA -'" ;oI 150,00

~'" 35101E+43 JAPI $A INoUsTRIA E COMERCIO
-jb IAU' 611,IU. _I

'L 421009H43 CERAMICA EUZABETH SUL lTOA.
- 26.548.86 '"," O ;4 Lj".' SHERWIN-WltuAM5 00 BRASIlINm1Sm1A E COMEROO llDA - 55,75

351011E-+43 23221' SHERWIN.WI1UAMs DO BRASlllNDUSTRIA E COMERCIO lTDA
5AlDA 140,48

421011E+43 511190ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS
- 6.049,60 ..c

50 '" ELlZABETH PORCELANATO tTOA -'" r;r< 27.000,28 i
2. 5101E+43 EllZABElH PORCELANATO tTOA .-" IAU 27.013,50 ~••• "•
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PB 25101£+43 16212 C£RAMICA ELlZABETH LTOA 1 18{10/2010 06.522.265/0001.36 AUTORIZADA SAlDA 14.980,90 27,009 \
3051011E+43 Lj1jj' SHERWIN-WILLlAMS DO BRASIL INOUSlRIA E COMERCIO LTOA - 77, O

42101E+43 ELIANE S/A. REVESTIMENTOS C£AAMICOS - 468,

~
321009£+43 INCESA REVESTIMENTO CERAMICO LTDA - 26.079,1 k, 10 •• EliANE S/A. REVESTIMENTOS CEAAMICOS ," 2.447,6, O •• ELIANE 5/11, - REVESTIMENTOS CERAMIC05 .v.»v,oo 11.658.8l:

421011E+43 ELIANE S/A. REVESTIMENTOS CERAMICOS I"V'u~,"V" '"'"" 0.0",,0' 8,601.'12

'""L 4 21011E+43 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS -'0 I"V' O","" , .• '0,'0 10.249,16 .:; .,-"L 4 21011E+43 """ ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERA.MICOS -,. '"'v" 8.532.12 ç '!" \'L , O ,.., "'",O ElIANE S/A. REVESlIMENTOS CERAMIC05 -,. 32,48 J' ",se 4 21011H43 "'1/4 EliANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS 4.076,70 -'4 21011E+43 ELIANE S/A. REVESTIMENTOS CERAMICOS 1.527,38

421011E-<43 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS 442,70

421011E-<43 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERA MICOS 6,049,60

421011[+43 ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS - 50,SO

2910lE+43 CERAMU5 BAHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS - •.UOO." 3.336,60

2 9101E+43 CERAMUS BAHIA S/A. PRODUTOS C£RAMICOS - o"'"" '."',<' 3.377.60

"' 2 9101E~43 CERAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS '.'«.'O"UUU'-'O """" M",O' 11.192,00

"' ~ WO' CERAMUS BAHIA S/A _ PRODUTOS CERAMICOS '.'«.<O"uuu,-,. '"'v" 3.377,60

"A ~ WOl CERAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS ,.,"'uuu,-,. 1.23S,00

~ WOU CERAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERAM!COS - 4.476,80

35101<:-<43 'OM' CERAMICA GYOTOKU LTDA - 608,80

3510lE+43 CERAMICA GYOTOKU LTDA - 185,40

3S10lE-<43 PROFAX METAIS nOA - 222,27

3 5101E~43 PROFAX METAIS nOA - 21B,71

ir SHERWIN-WILlIAMS DO BRA51LlNDUSTRIA E COMERCIO LTOA - '«." 19,60

SHERWIN_WILlIAMS DO BRASIL 'NDUSTRIA E COMEROO nDA - ,"'V" <.000,0< 373,79

". O •• , CERAMICA GYOTOKtJ LTOA ,.<o"vuu,-'o '"'"" •. uuo,"' 5.814,40

". 3 51011E-<43 CERAMICAGYOTOKU LTCA '.<O"uu,,-,o 5.814,40". 3 51011E+43 ..,., CERAMICAGYOTOKU LTOA ,-o, 14,260,80

351011E+43 ,.," CERAMICAGYOTOKU LTOA - 206,10

4 21011E~43 , •• U, COCOL METAIS 5ANITARI05 LTDA - 65,32

4 31011E~43 JACKWAL SA 284,60

3 5 009E~43 ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTOA 26.814,38

3 51009E~43 ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTCA ," 26,815,50

51009E~43 ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTOA - '"'O" o., •• , 26.802,46

"L 4 2101E+4 COCOl METAIS SANITARIOS LTDA '.<OO'UVU'-'O ,",V" '0.00'.0' 200,12

'" ~2101E~43 8ianeotres Ceramiea S/A , '.<O"UVO'-'O "'"" '.<»." 3.820,08

'" " ., BianeO&res Cerllm;r;a S/A • '.<O"uuu",o '"'v" 22.061,23,. 3 S1009E+4~ "'" ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTOA '.<O"uuu,-,. 26,827,52,. 3 51011E~43 "","C ARTEC PISOS E REVESTIMENTOS LTOA ,o,.
480,23

35101E+43 m"," 5HERWIN.WILLlAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 6,00

3 S1011E~43 SHERWIN,WILLlAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 26,13

411011E+43 PINCEIS TIGRE SA - 18,73

~'
." PINCEIS TIGRE SA - 120,15

25

0

0
•• SHERWIN-WllLlAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ".V'O,O' 1.628,64

•• HlZAIlETH REVESTIMENTOS nOA - I'"'"" '0.00'," 19.480,76

". 3 S1011E-<43 JATOBA S/A - I'"'"" '.VO'." 262,23

". 3 5101IE-<43 TONDO INOUSTRIA E COMERCIO LTDA •.•o"vuu,-'o ('"'"" 0.0'0,"' 56S,25,. 351011E-<43 ., TONDO INDtJSTRIA E COMERCIO LTOA •.<O"uuu,-" I'"'"" 559,70

BA 29101E+43 "." CERAMUS BAHIA S/A. PRODUTOS C£RAMICOS ,-o, 4.661,00

PE 6 009 .43 "'" TINTAS IQUlNE LTDA ,-" 9,14
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se 4 n013~.f43 139776 EliANE SIA - REVESTlMENTOS CERAMlcas 1 30/12/2010 06.522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 4.074,25 4.507,52
421013E143 "'1. EliANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS 'U,. o,. I'"'"" '.'.','. 1.008,20

'L 4 21013£+43 Jl/4' CECRISA REVEST, CERAMICOS 5A. 'u' . ,.,... -'o 12.991,60

'L 4 21013E+43 Jl74) CECRISA RE¥EST, CERAMJCOS SA. ,.,... -,o )76,57
'L 4 o 3 +4 CECRISA REVEST. eERAMlCOS SA. ,.,... 12.991,60,C 4 101 E+43 CECRISA REVEST. CERAMICOS SA - 1.007,49

421012E+43 ElIANE S/A - REVESTIMENTOS CEAAMICOS - 4,906,40
421012f+43 CECRlSA REVEST. CERAMIC05 SA. - 2.069,54
3510 "" SHERWIN-WILtlAM5 DO BRASILINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - I'"'"" ".," 33,60
4 o .., "41: CECRISA REVEST. CERAMICOS S.A. ,.,... -'o I'"'"" ",u','. 1.121,99
4 2 012£+43 "'4lU CECRISA REVEST. CERAMICOS SA ,.,••.. -,o I'"'"" 12.971,86

,C 4 21012E+43 29409CECRISA REVEST. CERAMICOS S.A. '.,••.. - 12.971,86

'" 35102 -+lI3 CERAMICA GVOTOKU LTOA - 5.724,89
51D12E+4 CERAMICA C;VOTOKU LTDA 4.293,66

351D12E+43 CERAMlCA C;VOTOKU LIDA 7.195,33
351012E+43 CERAMICA GVOTOKU LTDA - 9.968,34
351012E+43 SHERW1N,W1LlIAMS DO BRASIL lNDU51"RIA E COMERCIO tTDA - I'"'"" ''','' 62,14
4 21012E+43 '''''' EliANE S/A - R£VE51lMENTOS CERAMICOS '.,« .•o",UUU'-'. I'"'"" 'U-""," 8.961,29
4 21012E+43 >;>4" EUANE S/A. REVE5llMENTOS CERAMICOS •'p ,.,••.•• "'uuu,-, • I'"'"" '."'.,.. 2.206,06

>L 421012E+43 "'4>0 EliANE S/A. fl:EVE51"IMENTOS CERAMICOS '.'U.••",UUU'-'. I'"'"" 8.710,70
,C 421012E+43 HlANE S/A. REVE51"IMrNTOS CERAMICOS ,-,o 2.282,34
KN 241;-43 ?ORCELLANAn REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A ,-,o 1.098,00

40 •• ?ORCELLANAn REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A - 13.176,00
241012E+<B PORCElLANATI REVESTIMENTOS CERAMlCOSS/A V.,",," 13.176,00
241012E+43 ?ORCElLANATI REVE51"1MENT05 CERAMIC05 S/A I'"'"" ."'." 13.176.00
2 41012E+43 PORCELLANATI REVE51"1MENTOS CERAMICOS S/A I''''"" o.,",," ~3.176,OO
241012E+43 O>1l PORCELLANATI REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A I'"'"" •.'"'," 13.176.00

KN 241012£+43 0>1, PORCElLANATI REVE51"IMENTOS CERAMICOS S/A .,u.•'",uuu,-,. I'"'"" ..'"'," 13.176.00
KN 241012E+43 PORCElLANATI REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A .-,. 13.176.00
KN 241012E+43 PORCElLANATl REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A .-,. I.U76,00

2410 2E+43 PORCELLANATI REVESTIMENTOS CERAMlCOS S/A 13.176,00
4 012E+43 PORCELLANATI REVESTIMENTOS CERA MICOS S/A 13.176,00

351012E+43 SHERWIN-WllllAMS DO BRASlllNDUSTRIA E COMERCIO LTDA '," 57,42
3 21012£+43 Bianool:res Cera mica S/A - ''''"" " ."',0' 26.797,67
3 21012£+43 4".' Biancogres Ceramica S/A - I'"'"" 26.741,86

'" 012£+43 .,." Blancogr~$ Ceramlu S/A ,-'o I'"'"" .u.'.',o, 27.157,50

'" 1..?1012E+43 Blilnoot:r~$ Cerilmica S/A ,-,o I'"'"" 24.362,91

'" 321;43 8i.nco~res Cer.mica S/A -,o 1.882,90
350 +4 SHERWIN.WILUAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA .-,. 238.90
3510111+43 SHERWIN.WllUAMS DO 8RASIlINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 16,54
5 012E+43 SHERWIN-WILLlAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMEROO LTOA ''',0' 52,48

" 3S1D12E+43 """ SHERWIN.WILLlAMS DO BRASILINOUSTRIA E COMEROO LIDA I"""" '"'," 143,40

'" 50 •• "'." SHERWIN.WILlIAMS DO BRASIL INOUSTRIA E COMERCIO lTOA I'"'"" ...'"," 387,77

'" 011E+43 INCESA REVESTIMENTO CERAMICO LTOA ,-'o ,.m." 12.325,50
E> 3 2101lE+43 INCESA REVESTIMENTO CERAMICO LTDA ,-,o 13.964.60:ii E+43

INCESA REVESTIMENTO CERAMICO lTDA 26.979,15° 1E+43 INCESA REVESTIMENTO CERAMICO tTDA 7.093,76
291011E+43 "'" CERAMUS BAHIA S/A. PRODUTOS CERAMICOS - 5.847,.85

OA 291011E+43 "UÔ CERAMUS BAHIA S/A. PRODUTOS CERAMICOS - '"'"" '.w.,o, 5.616,00
OA 90 •• "021 CERAMUS BAHIA S/A. PRODUTOS CERAMICOS - 3.732,80
OA 291011E+43 CERAMUS BAHIA S/A _ PRODUTOS CERAMICOS '.L.",UUU'-'. 4.661,00

351012E+43 SHERW1N.WllllAMS DO BRASILINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 252,98

~ V ~

...c: 1..c
6'1 "o
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SP
351i43

254089 SHERWIN-WILLlAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1 24/11/2010 06,522.265/0001-36 AUTORIZADA SAlDA 634,OB 308,44

O ~43 AGENDAS POMBO LED1BERG tTDA - IAU' 'A'UA '."',," 271.50

'" .9...llQ <-43 "", PINCEIS TIGRE SA _" 'A'UA "'." 23,10

" " 51011£+43 ." MUNOIIND.E COM.MET"IS LTOA - EPP o" 'A'UA '"'''.''' 20,70

" 351013£+43 '"'' LORENZml 5 A INDUSTRIAS BRASILEIRAS EtETROMETALURGICAS _" 13,47

3 51013£t43 LORENZml 5 A INDUSTR1AS BRASILEIRAS ElHROMETAlURGICAS ,_" 76.04

':ii:ii[~
INC€SA REVESTIMENTO CER.AMICO LTDA - 13.707,12

30+43 INCESA REVESTIMENTO CERAMICO LTOA - 13.694.54

40+43 ITAGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A 13.083,61, ITAGRES REVESTIMENTOS CERAMlcas S.A 13.825,81

" 351013£+43 Ceramíca Porto ferrei", SA '"."',"C 24.764,75

" 3 51013£+43 "'"' Ceramlca Porto Ferreil1l SA ~WA '-M," 154,74

" 351012£+43 """ SHERWIN.WllllAMS 00 BRASIL INOUSTRIA E COMERCIO LTOA - ~WA '".""," 3.832,32

" 351012E+43 """' SHERWIN-WILLlAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO lTOA '.LO'I"""'-" 448,45, 101 ." SHERWIN-WILLlAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO lTOA ,_" 3.383,86

S1012E+43 SHERWIN-WllLlAMS DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTOA - 387,77

2 61011E-+43 TINTAS IQUINE LTOA - 1.850,91

261011E+43 TINTAS IQUINE LTOA - 2.145,61

2 61011E+43 TINTAS IQUINE lTOA - 404,21

261011 +43 TINTAS IQutNE nDA - 5.439,40

2 61011E+43 o'"'" TINTAS IQUINE lTOA - 'A'UA »."'.'" 28.086,49

'L 421013E+43 ,,~"'ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERAMICOS ,. .'0'1"""'-" ,A'UA '."""."" 512,00

'L 421013E+43 """ ITAGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS 5.11. ,, .'''I"U"'-'' ,A'UA O.,'".,. 12.851.60

'L 421013E+43 ""'" ITAGRES REVESTIMENTOS CERAMICOS 5.11. .LO'I"""'-" 13.758,00

" , "' O"'," SHERWIN-WllLIAMS DO BRASlllNOUSTRIA E COMERCIO LTOA 169,69

4 21013 +43 PORTO DESIGN IMPORTADORA LTOA - 461,33

51013 +43 CERAMICA AT!,ASLTDA 71,59

3 S1012E+43 RIETlINO. E COMERCIO DE METAIS LTOA - 58,00

261012E+43 TINTAS IQUINE lTOA - 2.458,00

261012E+43 TINTAS IQUINE LrDA - 6.461,72

261011E+43 TINTAS IQUINE LTDA ,AWA ".0»,," 6.786,53

" 2. 61011E+43 TINTAS IQUINE lTOA .LO'I"""'-" I'AWA '"..'", 21.990,38

" , "" """ SHERWIN-WILLlAMS DO BRASlllNOUSTRIA E COMERCIO LTOA .LO'I"""'-" I'A'UA ".,0" 28,29

"
, , "' LOOO"SHERWIN-WllLlAMS DO BRASIL INOUSTRIA E COMERCIO LTOA .'''1"""'-;0 I'AUUA 66,35

261012E+43 ,.,,, TINTAS IQUINE LTOA -;o 23.321,25

261012E+43 TINTAS IQUINE LTOA 1.942,66

261012E+43 TINTAS IQUINE lTOA 1.12S,OO

261012E+43 TINTAS IQUINE LTOA 21.529,68

3 S1012E+43 INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS MAYORCA 145,77

i:inip~ CERAMUS BAHIA 5/11. - PRODUTOS CERAMICOS - 3.336,06, ., CERAMUS BAHIA S/A _ PRODUTOS CERAMICOS I'A,"" '.'"'," 3.,m,60

DA O CERAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS - I'AWA "''','' 11.140.40

OA 02+43 "'" CERAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS .'''1"""'-'' I'AWA m,", 1.235,00

OA 291012E+':13 "'" CERAMUS 8AHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS .LO'I""""" I'AWA '.",0,>< 4.416,80

tiA 291012E+43 "OU CERAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS .LO'I"""'-;o I'AWA '"'"',bC 3.317,60

421013E+43 CECRISA REVEST. CERAMICOS 5.11.. -;o I""WA 12.993,00

4 21011E+43 Censllnd.Com.de Repifos LIda -;0 21,00

• 1012E+43 FRANKE SIST. DE COZINHAS 00 BRASIL LTDA. - 281,lB

&43
CERAMICA ATlAS LTDA - 24,60

O +43 CERAMUS BAHIA S/A. PRODUTOS CERAMICOS - 4.183,16

291012E+43 CERAMUS BAHIA S/A - PRODUTOS CERAMICOS - 3.132,80

3.697.189,50 3.555.868,77

• • 401124



CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL ---------------------------~; I

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

o CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS
CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em sillJaçllo
REGULAR neste Regional, apto ao exerclcio da atividade contábil nesta data, de acordo com
as suas prerrogativas profissionaIs, conforme estabelecido no.art. 25 e 26 do Decreto-Lei n,.
9.295/46.

Informamos que a ;presente certidlio nlio quita nem invalida quaisquer débijos ou infrações
que, posteriormente, venham a ser apurados contra o tijular deste registro, bem como nlio
atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE. AM

Ccrtldlo n.O: AMI2018/0000167J
Nome: WECYSCLEY MACEOO DE OLIVEIRA CPF: 670.141.192...49
CRCIUF Ii.o AM-013351/0 Categoria: CONTADOR
Validade: 25.07.2018
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAl. REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL.

Uvro: BALANÇO
Exerc.rclo: 2017

Confirme a existência deste documento l1a página www.crcam.org.br. medIante número de controle a
seguir:

CPF: 670,141.192-49 Controle: 1382.2892.4461.5716

~.

CERTIFICO o REGISTRO BM 29/05/2018 10: 32 SOB N° 20180322214.

d!
(;'",. PROTOCOLO; 180322214 DE: 29/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

I 11802078384. NIRE: 13200435958.

J~EI
PONTA NEGRA SOLUÇÕES. LOGfSTICAS E TRANSPORTES LTDA

Alexandre Bruno Araüjo dà Silva
SECRETÁRIO-GBRAL
MANAUS, 29/;5/2018

www.empres&superfacil.am.gov.br

http://www3.cfc.org.br/sctipts/SQL_dhpv03AM.dlVlogin26/04Jl.Wf8
A validade deste documento, se impresso. fica sujeito ã comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

Informando seus respectivos c6digos de verificaçAo

http://www.crcam.org.br.
http://www.empres&superfacil.am.gov.br
http://www3.cfc.org.br/sctipts/SQL_dhpv03AM.dlVlogin26/04Jl.Wf8
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL-Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

Versão: 5.0.2

'IDENTIEICAÇ~O:DJ:Ê~ºRAÇÃO
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERloDO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário 1101/2017 a 3111212017
l-JATUREZA DO LIVRO ÚMERO DO LIVRO
Livro Diário 6
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

8.83.AF.93.EC.A6.97.62.8F.97. 70.08.4 7.A5.4E. 79.51.60.93.E2

~.

IDENI.IEICAÇÃO DoiTITUi!Â'Ff'oÃ'ÊSCRITURAÇÃO. "... I
NIRE CNPJ

31209608353 16.712.516/0001-07

NOME EMPRESARIAL
PORTO SECO 00 TRIANGULO LTOA

I

•

Pessoa jurídica (e.CNPJ ou e-PJ) 16712516000107

ADMINISTRADOR 05763955870

contador 47646845604

NÚMERO DO RECIBO:

28.83.AF.93.EC.A6.97 .62.8F .97.70.08.4
7.A5.4E.79.51.60.93.E2-0

NOME N'SÉRIE DO VALIDADE RESPONSÁVEL
CERTIFICADO LEGAL

PORTO SECO DO 155043809443374566 10/11/2017 a
TRIANGULO 588305409089368307 10/11/2018 Não

LTDA:16712516000107 44

ANDRE LUIZ REZENDE 135379292923341813 24/06/2015 a
BARSAM:05763955870 409723956027189659 22106/2018 Sim •445

820064758623365921MANOEL RODRIGUES 067212832644478467 23/10/2017 a Não
NETO:47646845604 71

22110/2020

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 21/05/2018 às 10:31 :51

77.E1.06.09.E8.33.E5.BB
BA.C9.E4.B7.A4.07.E5. BC

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autenticação dá-se por este recibo. Esta autenticação
dispensa a autenticação de que trata o 8ft. 39 da Lei nO 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto n~ 1.800/1996, com a alteração do Decreto n~8.683/2016, e arts. 39. 39-A, 39-8 da Lei nQ 8.934/1994 com a altera~ão da
Lei Complementar nº 124712014. 86/12



Entidade:

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA

Periodo da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial

NIRE

CNPJ

mero de Ordem

Natureza do Livro

Município

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício sacia i

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Número de ordem

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

Data de inicio

PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA

31209608353

16.712.516/0001.07

6

Livro Diário

UBERABA

09/08/2012

31/12/2017

70061

TERMO DE ENCERRAMENTO

PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA

Livro Diário

6

70061

01/01/2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97.62.8F.97.70.08.47.A5.4E.79.51.60.93.E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador PágiPlà/~2~e2



LALI
Pág. nO

- ",rI
TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/1212017 CNPJ: 16.712.516/0001-07
Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Data de término 31112/2017

•

•

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97.62.8F.97.70.08.47.A5.4E.79.51.60.93.E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador PágirWll!~e 2



LAL!

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Pág. n°

Y ç2...

Descrição

ATIVO

CIRCULANTE

OISPONivEL

BENS NUMERÁRIOS

CAIXA GERAL

CAIXA MATR IZ

BANCOS CONTA MOVIMENTO

BANCO ITAU SIA

BANCO BRADESCO S/A

TiTULOS E VALORES MOBIL-NÃO HEDGE-NO PAis

TiTULOS E VALORES MOBiLIAR lOS DE CP

APLlC - BANCO ITAU

APLlC - BRADESCO CDBS/LETRAS

APLIC - BRADESCO FICFI REFERENCIADO

APLlC - ITAÚ EMPRESA MIX CREDITO

APLlC -ITAÚ PREMIUM RENDA FICFI

(-) (-) PROV RENO SI APLlC FINANC A APROPRIAR

(-) (-) APLlC. BANCO ITAÚ SIA

(-) APLlC - BRADESCO CDBS/LETRAS

(-) (-) APLlC - BRADESCO FICFI REFERENCIADO

(-) (-) APLlC - ITAÚ EMPRESA MIX CREDITO

(-) (-) APLlC - ITAÚ PREMIUM RENDA FICFI

TiTULOS E VALORES MOBIL-NÃO HEDGE

BANCOS CONTA INVESTIMENTO

BANCO CDBS/LETRAS

CRÉDITOS A RECEBER

DUPLICATAS A RECEBER

DUPLlC A RECEBER DE CLIENTES NO PAis

AOM DO BRASIL LTOA

ASPERBRAS ALIMENTOS LACTEOS S.A

BELANATUR COSMETICOS NATURAIS LTOA - ME

BIOPLANT MISTURADORA AGRICOLA LTDA

Saldo Inicial

R$ 10.631.958.05

R$ 2.230.776,67

R$2.034,15

R$2.034,15

R$ 1.794,81

R$ 1.794.81

R$ 239.34

RS 0.00

R$ 239,34

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS0,00

R$O.OO

RS 0,00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$O.OO

R$ 0.00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0.00

RS 647.882.45

R$ 647.882,45

R$ 647.882,45

RS1,292.712.10

R$1.292.712.10

R$1.292.712.10

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

Saldo Final

R$ 11.347.400.34

R$ 8.796.798,36

R$ 7.874.143,51

RS 138.732,37

RS 2.207.63

RS 2.207.63

R$ 136.524,74

R$ 136.523.74

R$l,OO

R$ 7.735.411,14

R$ 8.359.340,46

RS 0.00

R$ 263.499.04

RS 7.261.298.67

R$ 415.624.67

R$ 418.918,08

R$ (623.929.32)

RS (51.04)

RS 0.00

R$ (619.421,59)

R$ (2.180,47)

RS (2.276,22)

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 638.415.74

R$ 638.415,74

RS 505.084,32

RS 0,00

R$ 0.00

R$ 0.00

RS 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97,62.8F.97.70.08.47.A5.4E.79.51.60.93.E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador Págirll~.t~2~e15



LALl Pág. n°

.fi \\c:2>

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

_cc, "''':v. "il!!",,'
. '. ~_~~'~~4jDescrjção

',_~~:," ~. j. ::," ':" ,,' " 'r:~r:t;"_""

CARLINHOS PECAS PARA CAMINHOES LTOA

CURTUME TOINZINHO LTOA

OAYSTAR TECNOLOGIAS LTOA

ED & F MAN BRASIL S/A

ESTIVAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

FUNDIBRAS IND E COM LTDA

GENEAL GENETICA ANIMAL ANALISE, PESQUISA

GENESIS CONTROLLERS SUPERVISÃO E INSPEÇÃO DE
PRODUTOS LTDA

GEOCICLO BIOTECNOLOGIA S/A

L C S COMPONENTES PARA CALCADOS LTOA

LECAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS LTDA

LUPATO PEÇAS E SERViÇOS LTDA EPP

MANDIOCA SERTANEJA LTOA - EPP

MASTER L1NE DO BRASIL LTDA

MOINHO IGUACU AGROINDUSTRIAL S.A.

NEXTLABS EQUIP ELETRONICOS LTOA • ME

PARTHENON SHOES INDUSTRIA E COMERCIO DE
CALÇADOS

PRODUTOS ERLAN S/A

RENOVAGRO. AGRICULTURA RENOVAVEL LTOA

SOIER MADEIRAS

STICK FRAN COMPONENTES PARA CALÇADOS LTOA

TECITEXTIL DESIREE COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTOA

BLACK & DECKER DO BRASIL LTOA

MULTILASER IND DE EQUIP DE INFORMATICA EL

FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA

SIPCAM NICHINO BRASIL SA

PRC SISTEMAS DE PROPULSA0 E TRACAO LTOA

SVB AUTOMOTORES DO BRASIL LTOA

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA

BW & P SISTEMAS DE SOLDA E PINTURA LTOA

DAYSTAR TECNOLOGIAS LTOA

Saldo Inicial

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0.00

R$O.OO

R$ 102.239,88

R$ 256.333,87

RS 995.52

R$ 11.864,43

R$ 35.163,54

R$ 6,464,44

R$ 17.436,97

R$ 49.681,88

R$ 0,00

Saldo Final

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$O,oo.

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS 0.00

R$ 0,00

R$ 2.075.53

R$ 0,00

RS 1.197,53.

R$ 0,00

R$ 37.384,94

R$ 83.500,00

R$ 1.237,49

RS 15.388,68

RS 30.731 ,56

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 84.483,51

RS 0.00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97.62.8F.97.70.08.47.A5.4E.79.51.60.93.E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador Pági~/!!1~e 15



Entidade:

BALANÇO PATRIMONIAL

PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição

PECPLAN ABS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

ADVANTECH BRASIL SIA

BEM BRASIL ALIMENTOS LTDA

BRAVIEW IND DE PROD ELETR DO BRASIL LTDA

CCM IND COM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTOA

BRASCABOS COMPONENTES ELETRICOS E
ELETRONICOS LTOA

SEMENTES SELECTA SIA

COMPONEW COMPONENTES P CALCADOS LTOA

PLATINA COSMETICOS LTOA

VALMONT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

STICK FRAN COMPONENTES PARA CALÇADOS LTOA

MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUiÇÃO SIA

ELECTRIC INK INDUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇ

I C M C INDÚSTRIA COMÉRCIO LTOA

MAKOTO EDISON SEKITA

DESTILARIA DE CACHAC MAISON LEBLON IND. COM.
LTOA

PANALPINA LTOA

XTA BRASIL COM. E IND. DE EOUIPAMENTOS D

JOAO EMILlO ROCHETO

DURATEX S.A.

NAO GLOBAL QUIMICA FERTILIZANTES LTOA

RENOVAGRO - AGRICULTURA RENOVAVEL LTOA

TRADEAGRO COM. AGRICOLA E IMP. E EXP. LT

ATLANTICA COMERCIO & TRANSPORTE DE RESID

GLOBAL MARITIME-COMERCIAL IMPORT. E EXPO

AlO TECNOLOGIA LTDA - ME

MINAS SOL LTOA

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA
LTDA

MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTOA

MITSUI ALIMENTOS LTOA

D & A COM DE IMP E EXPORTAÇÃO

Saldo Inicial Saldo Final

R$ 0.00 R$ 500.00

R$ 5.733,33 RS 3.673.95

R$ 450,00 RS 450.00

R$ 0.00 RS 0,00

R$ 7.386.51 R$ 5.414,4ü

R$ 2.332,33 R$ 0,00

R$ 46.467,60 R$ 92.21 9.41

R$ 0.00 RS 0.00

R$ 4.578,47 R$ 5.057,93

R$ 7.589.82 RS 882,00

R$ 2.636.32 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 46,91 R$ 1.666,85

R$ 9,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0.00

R$ 0.00 RS 0,00

RS 13.930,29 R$ 13.727,14

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0.00

A$124,17 RS 0.00

R$ 229.08 RS 0.00

RS 0,00 R$ 0.00

R$414,02 R$ 0,00

R$10.169,65 R$ 0,00

R$ 0.00 RS 0.00

R$ 649,95 R$ 0,00

R$ 1.644,58 R$ 0,00

RS92.161.77 RSO.OO

R$ 534.106,88 R$ 95.991,24

RS 0.00 R$ 0,00

RS 0,00 R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97.62.8F.97.70.08.47.A5.4E.79.51.60.93.E2-0, nos termos do Decreto nO8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador Págil%il82~e 15



Periodo da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Entidade:

BALANÇO PATRIMONIAL

PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA

_~;91':?"r~~,~
INGRID PETRINI DE MORAES - ME

INDUSTRIA E COMERCIO REGINEZ LTOA- EPP

OURO FINO QUiMICA LTOA

NGC NRASIL LTOA

ANDRE LUIS SILVA LOPES

SIG COMBIBLOC DO BRASIL

CARGILL AGRICOLA S/A

SCALON & CERCH I LTOA

UBY AGROQuiMICA LTOA

HORTMAQ AGRONEGOCIOS LTOA

AGY TECNOLOGIAS NA AGRICULTURA

CALÇADOS FERRACINI LTOA

GALVANIINDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S

ALTA GENETICS DO BRASIL LTDA

INDUSTRIA E COMERCIO REGINEZ LTOA- EPP

AGRINOVA AGRONUTRIENTES EIRELI- EPP

MONSANTO DO BRASIL LTOA

MAFERTEX COMERCIAL DE PRODUTOS TEXTEIS L

AEROTRADING CONSULT COM EXT LTOA

BRAVO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS S/A

SMX - SILMAR COMERCIO DE PEÇAS LTOA - EP

DUPLlC A RECEBER EM COBRANÇA VENC+ 1 ANO

ANDRE LUIS SILVA LOPES

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA
LTDA

MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTOA

ATLANTICA COMERCIO & TRANSPORTE DE RESID

OUTROS VALORES E BENS

OUTROS VALORES A RECEBER

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

AMO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL

ATIVA SERViçoS

Saldo Inicial

R$ 0,00

RS 166,51

RS 46.253,60

RS 1.555.79

RS 31.000.00

RS 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

RS 0.00

R$ 335.09

RS 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

RS 0.00

RS 0,00

RS 0.00

RS 0,00

RS 939.32

RS 0,00

R$ 1,620,58

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 0,00

RS 0.00

R$ 0,00

RS 78,962,89

RS 78.962.89

R$ 3.170,90

RSO.OO

R$ 0,00

Saldo Final

R$ 0,00

RS 0.00

RS 12.699,35

RS 0,00

RS 0,00

RS 0.00

RSO.OO.

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

RS 0.00

R$ 5.676,97

R$ 0,00

RS 11.125,84

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$133.331,42.

R$ 31.000,00

R$92.161,77

R$ 0,00

RS 10.169,65

R$ 79.526,31

R$ 79.526,31

R$ 2.864,00

R$ 0,00

R$ 0,00

f Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97,62.8F,97,70,08.47,A5.4E.79.51.60.93.E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador Pági~â!lI2~e 15



Entidade:

BALANÇO PATRIMONIAL

PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA

i'ág. nO

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição

B2W COMPANHIA DIGITAL

CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SIA

EXPRESSO ADORNO

LANCHONETE E RESTAURANTE MORADA LTDA

LRV SERVICOS LTOA . ME

LUIS ANTONIO FERREIRA

JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

JRAS CARGA E DESCARGA LTOA ME

ADIANTAMENTO A EMPREGADOS

ADIANT DE FÉRIAS

ADIANT DE SALÁRIO EXTRA

ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

ADIANTAMENTO DE 13' SALÁRIO

IMPOSTOS E CONTRIBUiÇÕES A RECUPERAR

COFINS A RECUPERAR

COFINS RETIDO A COMPENSAR

CONTRIBUiÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR

CSRF CÓD 5952 A RECUPERAR

INSS A COMPENSAR

IRPJ A COMPENSAR

IRRF A RECUPERAR

IRRF SI APLlC FIC FIITAU

IRRF SI APLlC. BANCO ITAU

IRRF SI APLlC. FICFI BRADESCO. DI TOP

ISS A RECUPERAR

PIS A RECUPERAR

PIS RETIDO A COMPENSAR

CSLL A RECUPERAR 2372

IRRF SI APLlC. FICFI BRADESCO

IRRF SI APLlC. CDBS/LETRAS

IRRF SI APLlC. FICFI RESGATADO EM 06.0B.'5

Saldo Inicial SaldD Final

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 264,00

R$ 0,00 RS 0,00

R$ 0,00 RS 0,00

RS 0,00 R$ 0,00

RS 0.00 R$ 0,00

R$ 2.300,00 R$ 1.500,00

R$ 70,90 R$ 0,00

R$ 800,00 R$ 1.100,00

RS 3.968,51 R$ 5.373,51

RS 1.529,45 R$ 2.320,39

RS 2.439,06 R$ 2.439,06

RS 0,00 R$ 614,06

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 7' .823,48 RS 71.288,80

RS 367,32 R$ 367,32

RS 74,49 RS 0,00

R$ 223,46 RS 0,00

RS 0,00 RS 433,95

RS 43,74 R$ 0,00

RS 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 139,99

R$ 0,00 RS 0,00

R$ 0,00 RS 0,00

R$ 0.00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

RS 79,58 R$ 79,58

RS 48,42 R$ 0,00

RS 352,64 R$ 352,64

R$51,423,81 : R$ 51.423,81

R$ 718,51 R$ 0.00

R$ 17.511,95 R$ 17.511,95

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF,93,EC.A6.97.62.8F.97.70.08.47.A5.4E.79.51.60.93.E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador Págirl/1l151~e 15
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Entidade: PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07
Número de Ordem do Livro: 6

01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017Penado Selecionado.

~~é~Dt~c_rrção
~<,Thl;\';'4':-

IR PAGO A MAIOR EM DARF 2089

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR

ESTOQUE NA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS

ESTOQUE DIRETO APLlC NA PREST DE SERViÇOS

ESTOQUE DE SERViçoS DIRETO

SERViÇOS DIRETO

ESTOQUE INDIRETO APLlC NA PREST SERViÇOS

QUTRQS ESTOQUES

OUTROS ESTOQUES

NÃO-CIRCULANTE

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

OUTROS VALORES E BENS

DEPÓSITOS JUDICIAIS

DEPOSITO JUDICIAL NR. 00148964320154013400
FUNDAF

INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO

INVESTIMENTOS DE LONGQ PRAZO

INVESTIMENTOS

BRADESCO FICFI REFERENCIADO

(-) JUROS A APROP DECOR DE VALORES IMOB - LP

(-) BRADESCO FIC FI REFERENCIADO

IMOBILIZADO

IMOBILIZADO BENS AQUISiÇÃO

BENS EM OPERAÇÃO

EDIFíCIOS

EQUIP DE COMUNICAÇÃO

EQUIP DE REFRIGERAÇÃO

EQUIP. DE PROCES ELETRÓNICO DE DADOS

INSTALAÇÕES

Saldo Inicial

R$ 979,56

RS 15.791,20

R$15.791.20

R$15.791,20

R$ 15.791.20

R$ 193.393.88

R$ 193.393,88

RS 193.393,88

RS 193.393.88

R$ 0.00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 8.401.181.38

RS 1.087.638,24

R$1.087.638,24

R$ 1.087,638.24

R$ 1.087.638,24

R$ 5.986.281,28

R$ 5.986.281.28

RS 6.637.101.80

R$ 6.637.101.80

R$ (650.820.52)

R$ (650.820.52)

R$ 1.327.261.86

R$ 933,106.21

R$ 1,382.953,96

R$ 703,608.98

R$ 480,01

R$ 5.195,00

R$ 29,388.68

R$ 35.206,72

Saldo Final

RS 979,56

RS 27.567,55

RS 27.567,55

R$ 27.567,55

R$ 27.567,55

R$177,145,25

R$I77.145,25.

R$ 177.145,25

RS 177.145,25

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.550.601 ,98

RS 1.247,998,56

RS 1.247,998.56

R$ 1.247,998.56

R$ 1.247.998,56

R$ 0,00

R$ 0,00

RSO,OO

R$O.OO.

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 1.302.603,42

RS 909,525,87

R$ 1.594,702,37

R$ 703,608.98

R$ 480,01

R$ 5,195,00

R$ 29,388,68

RS 43.396,33

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97.62_8F.97.70.08.47.A5.4E. 79.51.60.93,E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016,

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador Pági~IIi61~e 15



BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição

MÁQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS

MÓVEIS E UTENSILlOS

TERRENOS

VEícULOS

(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUST.ACUMUL

(.) (-) DEPREC DAS INSTALAÇÕES

(-) (-) DEPREC DE EDIFíCIOS

(-) (-) DEPREC DE MÁQUINAS, EQUIP, FER

(-) (-) DEPREC DE MÓVEIS E UTENSíLIOS

(-) (-) DEPREC DE VEíCULOS

(-) (-) DEPREC EQUIP DE COMUNICAÇÃO

(-) (-) DEPREC EQUIP DE PROCES DE DADOS

(.) (-) DEPREC EQUIP DE REFRIGERAÇÃO

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO

INTANG1VEL

INTANGiVEL OPERACIONAL

SOFTWARE - SISTEMAS APLICATIVOS

PASSIVO

CIRCULANTE

CIRCULANTE

FORNECEDORES

FORNECEDORES NACIONAIS

ATYVUS CONTABILIDADE LTDA ME

AUNIMAQ SOLUCOES PARA ESCRITOR lOS EIRELI

B2W COMPANHIA DIGITAL

BETO VASCONCELOS SOCIEDADE INDIV DE ADVOCACIA

CAVASSANA & CAVASSANA IMPORTAÇÃO LTDA

CINDY CAROLINA DA SILVA PERINI31945703B22

COCAL CEREAIS LTDA - CESTA DE ALIMENTOS

COMERCIO E TRANSPORTES NS APARECIDA LTDA

Saldo Inicial

R$100,92B.90

R$ 76.602,B3

R$ 337.016,00

R$ 94.526,84

R$ (449.847,75)

R$ (6.893,65)

R$ (273.513,91)

R$ (63.082,70)

R$ (51.492,76)

R$ (29.933,55)

RS (64,00)

R$ (23.105.95)

R$ (1.761,23)

RS 393,077,55

R$ 393,077,55

R$ 393.077,55

R$ 1.078.10

R$ 1,07B,10

R$1.078,10

R$10,631.958,05

R$ 920.217,92

R$ 920.217,92

R$ 263.568,4B

R$ 263.568,4B

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

Saldo Final

R$ 100,928,90

R$ 79_441.83

R$ 337,016,00

R$ 295,246,64

R$ (685,176,50)

R$ 1'0.583,21)

R$ (412,267,75)

R$ (81.826,16)

R$ (66,671,75)

R$ (86,649,93)

R$ (112.00)

R$ (24,784,99)

R$ (2.280,71)

R$ 393.077,55

R$ 393,077,55

R$ 393.077,55

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 11.347.400.34

R$ 721,801.22

R$ 721,801,22

R$ 66.356,28

R$ 66.356.28

R$ 1,367,54

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97.62.8F.97.70.08.47.A5.4E.79.51.60.93.E2-0, nos lermos do Decreto n' 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sislema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 5.0,2 do Visualizador Págir!iá/'Y2~e15
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R$ 0.00

R$ 7.565,00

R$ 0,00

R$ 118,36

R$ 0.00

R$ 0,00

R$O,OO.

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 291 ,65

R$ 0,00

R$ 2.335,65 •

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

A$ 0,00

Págir!lll/ll!~e 15

Saldo FinalSaldo Inicial

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$O.OO

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0,00

R$O.ao

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$O,OO

R$O.OO

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$O.OO

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

~, ..'-"'"-~~~:i_~~flt~.~o
COSTA & LOPES COMERCIO DE FERRAGENS LTOA

OENILSON FERNANDES SILVA ME

DITO E FEITO COM DE MAT INDUSTRIAIS LTOA

E. M, DE CAMPOS ME

ELISA MARIA GONCALVES - CPF 024.401 ,756-50 - ME

ESCRITOR 10 DESPACHANTE TRIANGULO LIMITADA - ME

FCV INDUSTRIA PLAT1NENSE DE EXTINTORES L

GMAD PLACAS UBERABA

GMCG PARAF.FERRAM.E ACESS.L TOA ME

HIDRAUTEG ENG COM E REPRES LTOA

J.P, NETO COMERCIAL LTDA

JOEL JUNOUEIRA DE FREITAS 04230314655

KWASAR TRADE MARKETING LTDA.

LUCIANO RODRIGUES OE ANDRADE

MADEIREIRA MORUMBI LTOA

MADEIREIRA SANTO ANTONIO DE PADUA LTDA - ME

MILTON CESAR FERNANDES - ME

NACIONAL PECAS LTOA

NACIONAL PECAS LTOA

ORLANDO GERALDO DA SILVA-EPP

PANALPINA LTOA

PENTAS CONSULTORIA ESTRATEGIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA

PROTERRA LOCADORA DE MÁQUINAS LTOA ME

RECQL IND COM DE MANG CONTRA INCENDIO

RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTOA

SEAL LACRES IND. E COM. LACRES LTOA EPP

THAISA DE LIMA QUEIROZ ME

TREVISAN E RODA MAQ E FERRAM LTOA

UBERABA FESTAS LTOA

UBERABA MAQUINAS E SERVICOS LTDA

VERA CRUZ INO DE PREMOLDADOS l TOA
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Entidade: PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição

VINICIUS CANDIDO ALVES 02089597690 - ME

ALGAR TELE COM SIA

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE
COLETIVO URBANO DE UBE

UNIAO ALIMENTOS BASICOS LTOA

POSTO MEDALHA LTOA

PANIFICADORA E CONFEITARIA TRIGALLE LTDA

SUPERMERCADO NBC LTOA

MINAS SEGURANCA BORRACHAS E CONEXOES LTO

ALEX GONCALVES DA SILVEIRA

VALTEIR SILVA PERES. ME

VALTEC MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS LTOA-
ME

SISPLAN PROCESSAMENTO DE DADOS LTOA - EPP

UNIMED UBERABA COOPERATIVA DE TRABALHO M

GUINDACO DO BRASIL LTOA. EPP

MAXWEL SILVA FREITAS JUNIOR. ME

SANEUB SANEAMENTO UBERABA LTOA - ME

JOSE ROBERTO ALVES DOS SANTOS

AMO ASSESSORIA MEDICA OCUPACIONAL LTDA - ME

SATELlTE ALARM EIRELI. EPP

TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

COMPANHIA DE ARMAZENS E SILOS DO EST DE MG
;ASEMG

RN METROPOLlTAN LTOA

BERNARDO VIEIRA COMERCIAL LTOA

PATRICIA SILVA & CIA LTOA - EPP

ADEMAQ I C E P ESCRIT LTDA EPP

RENUTRE COMERCIO E REPRES. LTOA

COMERCIAL ELETRO FONTE LTOA

INTER ADUANEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO

CIA DA MADEIRA LTOA ME

MAJELLA ZAGO CONSTRUCOES LTDA - ME

ATYVUS CONTROLADOR IA LTOA

Saldo Inicial Saldo Final

R$ 0.00 R$ 0.00

RS 86.54 R$ 615,94

R$ 0,00 R$ 0.00

R$ 2.824,12 R$ 0,00

R$ 0.00 R$ 0,00

R$ 0.00 R$ 0,00

R$ 725,55 R$ 0,00

R$ 170,00 R$ 205,00

R$ 0,00 R$ 250,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 1.400.00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 0,00 R$ 650,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 367.01 R$ 550,00

R$ 24.281.29 R$ 26.823,09

R$ 21.324,65 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0.00

R$ B68,40 R$ 1BO,OO

R$ 450,00 R$ 0,00

R$ 0.00 R$ 0,00

R$O,OO R$ 0,00

R$ l.348,BO R$ 501 ,00

R$ 3.507,43 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 4.300,00

R$ 2,055,24 R$ 0.00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97.62.8F,97.70.08.47.A5.4E. 79.51.60.93.E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016.

Esle relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digilal- Sped

Versão 5.0,2 do Visualizador Pági~/9!~e 15
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Entidade: PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712,516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97.62.8F,97. 70.08.47,A5.4E.79.51.60.93.E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016,

Saldo Inicial

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$O,OO

R$O,Oe

R$ 5.056,32

R$ 0,00

R$ 1.489,05

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

RS0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 332,00

RSO,O.

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 81,40

RS 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0.00

RS 0.00

Págin:fi8ltl!~e 15

Saldo Final

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 2.780,01

R$ 307,80

R$ 0,00

R$ 55.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

R$ 27.500,00

R$ 0,00

R$ 0,00

RS 0,00

RS 0,00

R$ 1.277,50

R$ 5.233,56

RS 305.00

R$ 0,00

RS 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$O,OO

R$ 94.000.00

R$ 1.692,50

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 4.757,27

R$ 4.837,93

R$ 8,338,17

R$ 0,00

"ii~

._,',º1~~~~~9
RELOTEC COMERCIO LTDA • EPP

ALUGUE MAQ FABRICACAO, COMERCIO E LOCACAO DE
BENS MOVEIS LTO

ARCA AOMINISTRACAO LTOA. ME

JVR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. EPP

FABRICA DE TELAS UBERABA LTOA

NOVOLAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTOA. ME

EDICOES ADUANEIRAS LTOA

CEMIG DISTRIBUICAO S.A

MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTOA

SAT~L1TE COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS

FILTROMOVEL LTOA I TEL - 3336-1166

CONSTRUTORA PEDREIRA BEIRA RIO LTOA

CLAROS.A.

EDELCIO LUIS PINTO

VILAC RÔTULOS E ETIQUETAS ADESIVAS LTDA.

SOMA INFORMATICA LTOA

ASSESSORIA TECNOLOGICA INTEGRADA LTOA

LMAGUA LTDA

TRANSPORTADORA EMBORCACAO LTDA

LANCHONETE E RESTAURANTE MORADA LTOA - ME

CUSTOM EDITORA LTOA

PUXE E FECHE PUXADORES E FERRAGENS

DELTA UNI & MASSUDA UNIFORMES LTOA - EPP

MOVIMINAS COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA

MERCANTIL TINTAS UBERABA LTOA

IDEAL BANHEIROS QUIMICOS LTDA - ME

HIDRAULlCA UBERABA LTOA

MIVITEC COMÉRCIO E ASSISTÉNCIA TÉCNICA L

LRV SERVICOS LTDA - ME

ISAMAR TRANSPORTES URGENTES LTOA

RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTOA

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador



Entidade:

BALANÇO PATRIMONIAL

PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA

Pág. nO

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição

o MUNDO DAS CAMARAS LTDA

COMERCIAL FACIS LTOA

GUILHERME ADRIANO FREITAS E SANTOS. ME

NIVALOA APARECIDA CAETANO. ME

JMK TRANSPORTES LTOA

TELEMAR NORTE LESTE S/A

UNIODONTO DE UBERABA COOP. TRABALHO ODON

UBERSERRA IND E COM DE FERR LTOA

NEXTEL TELECOMUNCACOES LTOA

COPAGAZ.DISTRIB.DE GAS S/A

JOSE WILSON BARBOSA EPP

MADEIREIRA UBERABA LTOA

MONTANHA VIGILANCIA E SEGURANCA LTOA

PAULO ALMEIDA DA SILVA

CERTISIGN CERTIFICADORA OIGITAL S/A

TECNOMAC MAQUINAS & EMPILHADEIRAS LTOA . ME

ON UNE SHOPPING LTOA

INTERNACIONAL COMISSARIA DE DESPACHOS
ADUANEIROS LTOA. EPP

VANDERLEI JOSE FERREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL
DE ADVOCACIA

MAQNELSON VEICULOS LTDA

VASCONCELOS IND. COM. IMP. E EXP. LTOA

PANALPINA LTDA

ATIVA SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTOA

VERDEMAQ LTOA ME

MEBE EMPREENDIMENTOS LTDA . ME

CAIAPO CARGAS. SAO

FABIANA FERREIRA DA SILVA INFORMATICA.

POP SHOP COMERCIO DE INFORMATICA LTOA

SERGIO PAULO MORAIS JUNIOR

JRAS CARGA E DESCARGA LTOA. ME

TELEFONICA BRASIL S/A

Saldo Inicial Saldo Final

R$ 0,00 R$ 660,00

R$ 0.00 R$ 0,00

R$ 0.00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 690,00 R$ 0,00

R$1',18 R$ 0.00

R$ 450.00 R$ 603.99

R$ 0.00 R$119.79

R$ 16.33 R$ 0,00

R$ 3.451.68 R$ 0,00

R$ 0.00 R$ 0,00

R$ 180.00 R$ 0,00

R$ 40.008,00 R$ 0,00

R$ 1.200,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 8.000,00

R$O.OO R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0.00

R$ 0.00 R$ 0.00

R$ 254,90 R$ 0,00

R$ 3.835.21 R$ 0,00

R$ 0.00 R$ 0,00

R$ 0.00 R$ 2.494.00

R$ 0,00 R$ 166,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 0,00 R$ 0,00

R$ 70.90 R$ 0,00

R$ 474,90 R$ 0.00

R$ 100.00 R$ 0,00

R$ 1.900,00 R$ 1.600,50

R$ 105,00 R$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97.62.8F.97.70.08.47.A5.4E.79.51.60.93.E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador Págin;j9f1l2~e 15



Entidade:

BALANÇO PATRIMONIAL

PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
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OEMPHIS AUTOMACAO EM IMPRESSAO LOCACOES &
SERVICOS - ElREU

OUTRAS OBRIGACÕES BANCÁRIAS

CHEQUES A COMPENSAR

BANCO BRADESCO SIA

BANCO ITAU SIA

OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E SOCIAIS

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

ADlANT OE DÉCIMO TERC SALÁRIO A PAGAR

SALÁRIOS E OROENADOS A PAGAR

PRÓ.LABORE A PAGAR

FÉRIAS A PAGAR

DÉCIMO TERCEIRO SALA RIO A PAGAR

RESCISÕES A PAGAR

ADIANT DE SALÁRIO A PAGAR

ENCARGOS SOCIAIS

CONTRIBUiÇÃO SINDICAL A RECOLHER

INSS RETIDO A RECOLHER CÓD 2631

FGTS. FUNDO DE GARANT TEMPO SERV

INSS. INSTIT NAC DO SEGURO SOCIAL A RECOLHER

IMPOSTOS E CONTRIBUiÇÕES A RECOLHER

IMPOSTOS A RECOLHER

ICMSA PAGAR

ICMS ST A PAGAR

IRRF SI NF COOP CÓD 3280

IRRF SI NF EMP PRIV CÓD 1708

IRRF SI SALÁRIO CÓD 0561

IRRF SI SERV TERC CÓD 0588

ISSQN A PAGAR

CONTRIBUiÇÕES A RECOLHER

COFINS A PAGAR 2172

COFINS RETIDO A RECOLHER 5960

Saldo Inicial

R$ 326.61

R$ 0,00

R$ 0.00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 63.794,13

RS31.148,71

RS 0.00

RS27.269.66

RS 2.349,60

RS 1.529,45

RS 0,00

RS 0.00

RS 0.00

RS32.645,42

RS 139,17

R$ 4.046,32

RS 7.187,70

RS 21.272.23

RS87.410.26

RS 30.405.67

RS0,00

RS 0,00

RS 0,00

RS432.80

R$ 7.772.23

RS 57,45

RS22.143,19

RS 57.004,59

RS45.592.65

RS 36.85

Saldo Final

RS 0,00

RS0.00

RS0.00

RS0,00

R$ 0,00

RS 58.616.19

RS 27.990.46 •

RS 0.00

RS 25.488.67

RS 2.501.79

RS 0.00

RS 0.00

RS 0.00

RS 0.00

RS 30.625,73

RS 0.00

RS 2.706.00

RS 6.921.69

RS 20.998.04

RS 54.481.97

RS15.241.60 •

RS 0.00

RS 0.00

RS 21.87

RS141.14

RS 5.950.55

RS 0.00

RS 9.128.04

RS 39.240.37

RS 32.040.34

R$ 107,40

Esle documento é parte integrante de escrituração cuja aulenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97.62.8F.97. 70.08.47.A5.4E.79.51.60.93.E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador PágirJ@orB1~e15
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição

CSRF A RECOLHER 5952

FUNDAF A PAGAR 6525

PIS A PAGAR 8109

PIS RETIDO A RECOLHER CÓD 5979

OUTRAS OBRIGAÇÓES 00 CIRCULANTE

ADIANTAMENTO DE CLIENTES

ANORE LUIS SISCONETIO

ELECTRIC INK INOUSTRIA COMERCIO IMPORTAÇ

HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTOA

MAC CARGO DO BRASIL EIRELI EPP

OURO FINO OUIMICA LTOA

UBY AGROOulMICA LTOA

NGC BRASIL LTOA

BAG FERTIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTOA

FMC OUIMICA DO BRASIL LTOA

IND. E COM. REGINEZ

BEM BRASIL ALIMENTOS LTOA

MUL TILASER INDUSTRIAL LTOA

RENOVAGRO - AGRICULTURA REONÁVEL LTDA

ARTE SCREEN MATERIAIS SERIGRAFICOS LTOA 1

SMX - SILMAR COMERCIO DE PEÇAS LTOA - EP

OUTRAS CONTAS A PAGAR

EXPRESSO ADORNO

SEGUROS A PAGAR DO PRÉDIO

SERViÇOS PRESTADOS PF A PAGAR

SEGUROS A PAGAR

LUCROS A DISTRIBUIR

LUCROS A DISTRIBUIR

ANDRÉ LUIZ REZENDE BARSAM

LUIZ GUSTAVO REZENDE BARSAM

MARIA LUIZA REZENDE BARSAM JUNQUEIRA

PROVISÕES FISCAIS E TRABALHISTAS

Saldo Inicial Saldo Final

R$ 1.496.68 R$ 129.50

R$ 0.00 RS 0.00

RS 9.878.41 RS 6.942,07

RS 0,00 R$ 21 ,06

RS 24.851.34 RS 41.440,42

RS 23.069,22 R$ 41.440,42

RS 0,00 RS 0,00

RS 0,00 R$ 0,00

R$ 503,36 RS 503,36

RS 708,03 R$ 708,03

RS 0,00 RS 103,76

R$ 3.511 ,28 RS 3.511.28

RS 3.467,52 R$ 3,467.52

RS 8.948,90 RS 8.948,90

R$ 1.510.83 RS 2.230,83

AS 1.243.68 R$ 1.243,68

AS 1.825.62 AS 1.825,62

AS 900,00 AS 14.962,00

A$ 450.00 R$ 450,00

RS 0,00 AS 1.864.86

A$ 0,00 A$ 1.620.58

RS1.782,12 R$ 0,00

AS 0,00 AS 0.00

R$ 0.00 A$ 0,00

A$ 1.782,12 A$ 0.00

A$ 0,00 RS 0.00

AS 0,00 AS 32.000.00

A$ 0.00 RS 32.000,00

R$ 0,00 AS 32.000,00

AS 0,00 RS 0,00

AS 0,00 R$ 0,00

R$ 480.593,71 RS 468.906,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97.62.8F.97.70.08.47.A5.4E.79.51.60.93.E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016.
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Entidade:

BALANÇO PATRIMONIAL

PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA

Período da Escríturação: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecíonado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
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PROVISÕES FISCAIS

PROVISÃO MENSAL CSLL CÕD 2372

PROVISÃO MENSAL IRPJ CÕD 2089

PROVISÃO TRIMESTRAL CSLL CÕD 2372

PROVISÃO TRIMESTRAL IRPJ CÕD 2089

PROVISÕES TRABALHISTAS

PROVISÕES IRRF SI SALÁRIO. FERIAS E 13'

PROVISÕES PARA FERIAS

PROVISÕES PARA 13g SALÁRIO

NÃO.CIRCULANTE

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

PROVISÃO COM DEPÕSITOS JUDICIAIS

PROVISÃO COM DEPÕSITOS JUDICIAIS

DEPÕS JUDICIAL 00148964320154013400 FUNDAF

PATRIMÕNIO LíQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO NO PAis

ANDRE LUIZ REZENDE BARSAM

LUIZ GUSTAVO REZENDE BARSAM

MARIA LUIZA REZENDE BARSAM JUNQUEIRA

RESERVA DE LUCROS

RESERVA DE LUCROS

RESERVA DE LUCROS

RESERVA DE LUCROS A DISTR DO ANO ANTERIOR

RESULTADO DO EXERCiclO

RESULTADO DO EXERCíCIO

RESULTADO DO EXERCiclO

LUCRO DO PERioDO

LUCROS ACUMULADOS

AJUSTES DE EXERCiclOS ANTERIORES

AJUSTES DE EXERCíCIOS ANTERIORES

Saldo Inicial

R$ 440.404.95

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 118.088,27

R$ 322.316,68

RS 40.188.76

R$ 0.00

R$ 40.188,76

RS 0.00

RS 1.087.638,24

R$ 1.087.638,24

R$ 1.087.638,24

RS 1.087.638,24

R$1.087.638.24

R$ 8.624.101.89

RS 3.000.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 3.000.000,00

RS 1.000.000.00

RS 1.000.000,00

RS 1.000.000,00

AS 5.624.101,89

R$5.624.101,89

R$ 5.624.101,89

A$ 5.624.101.89

A$ 0,00

A$ 0,00

RS 0.00

R$ 0.00

A$ 0.00

AS 0,00

R$ 0,00

Saldo Final

A$ 364.572.14

R$ 0,00

A$ 0,00

A$ 111.934,79

AS 252.637,35

R$ 104.334,22

RS 2.562,72.

A$ 101.771,50

A$ 0,00

RS 1.247.998,56

RS 1.247.998,56

A$ 1.247.998,56

AS 1.247.998,56

R$1.247.998,56

R$ 9.377.600,56

R$ 3.000.000,00

AS 3.000.000,00

A$ 3.000.000,00

AS 1.000.000,00

AS 1.000.000,00

AS 1.000.000,00

AS 6.377.600,5.

RS 6.377.600,56

A$ 6.377.600,56

AS 6.377.600,56

AS 0,00

AS 0,00

AS 0,00

R$ 0,00

A$ 0,00

RS 0,00

A$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97.62.8F.97.70.08.47,A5.4E.79.51 ,60.93.E2-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição

AJUSTESDEEXERCiclOSANTERIORES

AJUSTESCREDORESDEEXERCiclOSANTERIORES

AJUSTESOEVEDORESDEEXERCiclOSANTERIORES
APURAÇÃODORESULTADODOEXERCICIO

APURAÇÃODORESULTADODOEXERCICIO

APURAÇÃODORESULTADODOEXERCíCIO

APURAÇÃODORESULTADODOEXERCíCIO

APURAÇÃODORESULTADODOEXERCiclO

APURACÃODORESULTADODOEXERCíCIO

Saldo Inícial Saldo Finat
R$0,00 R$0,00
R$0,00 R$0,00
R$0,00 R$0.00
R$0.00 R$0.00
R$0,00 R$0.00
R$0.00 R$0,00
R$0,00 R$0,00
R$0,00 R$0.00
R$0.00 R$0.00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97.62.8F.97,70.08.47.A5.4E.79.51.60.93.E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Púbíico de Escríturação Digital- Sped

Versão 5.0.2 do Visualizador Págirti3f5!~e 15



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entidade: PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Valor da última DRE Valor

R$ 15.327.329.63 R$10.037.938,12

R$ 15.327.329,63 R$ 10.037.938,12

(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA R$ (1.524.020.52) R$ (771.380,73)

(-) SERViÇOS CANCELADOS R$ 0,00 R$ (24.800,00)

(-) SERViÇOS CANCELADOS R$ 0,00 R$ (24.800,00)

(-) IMPOSTOS SI SERViÇOS R$ (1.524.020,52) R$ (746.580,73)

(-) (-) COFINS SI FATURMENTO R$ (444.279,91) R$ (316.732.02) •(-) (-) FUNDAF R$ (676.925.88) RS (160.360,32)

(-) (-) ISSQN SOBRE FATURAMENTO R$ (306.554,09) R$ (200.863,12)

(-) (-) PIS SI FATURAMENTO R$ (96.260.64) R$ (68.625,27)

= RECEITA OPERACIONAL L10UIDA R$13.803.309,11 R$ 9.266.557.39

(-) CUSTOS SI SERViÇOS PRESTADOS R$ (2.765.622,44) R$ (2.857.541,20)

CUSTOS CI MÃO DE OBRA R$ (460.139,65) R$ 0,00

(-) (-) AVISO PREVIO REAVIDO R$ 977.50 RS (0,00)

(-) (-) FALTAS RS 1.379,31 R$ (0,00)

(-) (-) INSUFICIENCIA DE SALDO R$ 107,49 R$ (0,00)

(-) 13' SALÁRIO R$ (37.078,40) R$ (O,DO)

(-) FERIAS R$ (255,05) R$ (O ,DO}

(-) FGTS R$ (28.639.75) R$ (0,.00)

(-) INSS R$ (84.345.17) R$ (0,00)

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS R$ (312.285,58) RS (0,00)

(-) CUSTOS SI SERViÇOS PRESTADOS RS (2.305.482,79) RS (2.857.541 ,20)

(-) CUSTO DO SERViÇO PRESTADO R$ (2.127.333,67) R$ (0,00) •(-) CUSTO PELO SERViÇO PRESTADO R$ (0,00) R$ (2.857.541 ,20)

(-) DEPRECIAÇÕES R$ (178.149.12) R$ (0,00)

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO R$ 11.037.686,67 R$ 6.409.016.19

(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$ (2.514.615,57) RS (1.342.916,17)

(-) DESPESAS COM PESSOAL R$ (876.582.72) R$ (877.270,15)

(-) FALTAS RS 417,18 R$ 2.455,23

(-) INSUFICIENCIA DE SALDO R$ 25,92 R$ 47,51

(-) AJUDA DE CUSTO R$(16.590,18) R$ (17.899.79)

(-) CESTA BÁSICA R$ (44.366,68) R$ (27.637,76)

(-) COMISSÕES R$ (114.494,87) R$ (80.557,35)

(-) EPI'S R$ (1.577,00) R$ (1.751.00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97.62.8F.97.70.08.47.A5.4E.79.51.60.93_E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016.

Este retatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador



Entidade:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição

(-) SALÁRIOS E ORDENADOS

(.) PRÓ-LABORE

(.) 13' SALÁRIO

(-) FÉRIAS

(.)INSS - PREVIDÉNCIA SOCIAL

(.) FGTS - ENCARGOS SOCIAL

(-) CESTA BÁSICA DO TRABALHADOR

(-) ASSISTÉNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

(-) VALE TRANSPORTE

(.) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. CARTÃO

(.) UNIFORMES

(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

(-) CERTIFICADO DIGITAL

(-) EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES

(-) MANUT E REFORMA DE IMOVEIS

(-) PUBLICIDADE E PROPAGANDA

(.) REGISTRO DE DOMINIO

(-) ENERGIA ELÉTRICA

(-) ÁGUA E ESGOTO

(.) TELEFONE

(.) SEGUROS

(-) ALIMENTAÇÃO, LANCHES E REFEiÇÕES

(.) VIAGENS E REPRESENTAÇÕES

(-) SERViÇOS DE TERCEIROS. pJ

(-) FRETES SI COMPRAS ADMINISTRATIVAS

(.) MANUT DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

(.) MANUT DE VEicULOS

(.) DESPESAS CARTORÁRIAS

(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS

(-) HONORÁRIOS ADVOCATiclOS

(.) ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

(-) COMBUSTlvEL

(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO

(-) MATERIAL ELÉTRICO

Valor da última DRE

R$ (236.645,03)

R$ (31.680,00)

R$ (42.529,71)

R$ (13.673.32)

R$ (104.575.87)

R$ (30.783.92)

R$ (0.00)

R$ (61.752.21)

R$ (8.393,00)

RS (166.930,03)

R$ (3.034.00)

R$ (574.272,25)

R$ (0.00)

RS (0,00)

R$ (37.021,01)

R$ (55.450.00)

R$ (0,00)

R$ (90.644.48)

R$ (6.894,18)

R$ (38.345,36)

R$ (78.955,80)

R$ (24.564.45)

RS (0,00)

R$ (2.102,36)

R$ (177,78).

R$ (25.858,10)

R$ (2.369,90)

R$ (3.847,69)

R$ (16.716,16)

R$ (4.000,00)

R$ (20.698,37)

R$ (47.496.20)

R$ (10.344,08)

R$ (5.273.00)

Valor

R$ (235.505,12)

R$ (33.732,00)

RS (36.062,06)

R$ (63.470,36)

R$ (96.593,64)

R$ (31.391,01)

R$ (6.063,00)

R$ (76,729,11)

R$ (10.039,80)

R$ (160.891,79)

RS (1.449.10)

RS (515.423,10)

R$ (266.00)

R$ (1.080,00)

R$(11.981,07)

R$ (61.559,40)

R$ (40,00)

R$ (89.670.58)

R$ (5.469,83)

R$ (24.560.48)

R$(145.295,11)

RS (22.742,58)

R$ (26.845,04)

R$ (0,00)

R$ (988.47)

RS (15.077,79)

R$ (1.512,65)

RS (12,58)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$(21.701,49)

R$ (1.288,00)

R$ (7.365,88)

R$ (3.773,30)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6,97.62.8F.97.70.08.47.A5.4E,79.51.60.93.E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016.

Este relatório toi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digitai - Sped

Versão 5.0,1 do Visualizador
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entidade: PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017
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Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped
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Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
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(-) PEQUENAS FERRAMENTAS E UTENSILlOS

(-) OUTROS MATERIAIS DE USO E CONSUMO

(-) INTERNET

(-) MATERIAL OE INFORMÁTICA

(-) MATERIAL DE LIMPEZA

(-) MANUT EM TERRENOS OE TERCEIROS

(-) TELEFONE

(-) MANUT E REPARO

(-) DESPESAS C/ LOCAÇÕES

(-) ALUGUÉIS DE MÁOUINAS E EQUIPAMENTOS

(-) ALUGUEL DE BANHEIROS

(-) ALUGUEL DE VEICULOS

(-) CONCESSÃO USO IMOVEL - CASEMG

(-) SERViÇOS PRESTADOS PF

(-) SERViÇOS DE TERCEIROS. PF

(-) SERViÇOS PRESTADOS pJ

(-) SERV DE ASSESSORIA CONTÁBIL

(-) SERV DE ASSESSORIA JURIDICA

(-) SERV DE COMBATE A INCENDIO

(-) SERV DE COMISSÕES

(-) SERV DE CONSULTORIA

(-) SERV DE CONSULTORIA

(-) SERV DE DESPACHANTE

(-) SERV DE INFORMATICA

(-) SERV DE LIMPEZA

(-) SERV DE VIGILÁNCIA E MONITORAMENTO

(-) DESPESAS C/IMPOSTOS

(-) IBAMA -INST BRAS DO MEIO AMB RECUR
NATURAIS RENOV

(-) IMPOSTOS IRRECUPERÁVEIS

(-) INSS COOPERATIVAS

(-) IOF

(-) MULTA DE TRÃNSITO

(-) MULTA EXTRAVIO DE BENS COD 18830-1

1-) MULTAS DE FISCALIZAÇÃO

Valor da última DRE

R$ (700,00)

R$ (73522.32)

R$ (2.804,82)

R$ (1.245,11)

R$ (5593.84)

R$ (18.185,00)

R$ (1.462,24)

R$ (0,00)

R$ (268.207,15)

R$ (8.106,86)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (260.10029)

R$ (12550,00)

R$ (12.550,00)

R$ (671.526,93)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (3,250,00)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$(33,160,49)

R$ (0,00)

R$ (635,116,44)

R$ (55.432,81)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

R$ (331,53)

R$ (1.425,45)

R$ (255,39)

R$ (0,00)

R$ (0,00)

Valor

R$ (1.349,88)

R$ (53.014,94)

R$ (3.374,51)

R$ (132,00)

R$ (4.631.42)

R$ (11.640,10)

R$ (0,00)

R$(50,OO).

R$ (65.299,98)

R$ (12.079,98)

R$ (2.100.00)

R$(51.120,OO)

R$ (0,00)

R$ (19.262,54)

R$ (19.262,54)

R$ (523.062,96)

R$ (17.778,02)

R$ (28.459,00)

R$ (1.800,00)

R$ (4.25J.10)

R$ (0,00)

R$ (55.623,25)

R$ (780,00) •

R$ (37.000,78)

R$ (30.951.15)

R$ (346.417,66)

R$ (SB.212,81)

R$ (1.739,01)

R$ (93.60)

R$ (0,00)

R$ (0.00)

R$ (2,006,28)

R$ (4528,91)

R$ (242.62)
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entidade: PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descrição

(-) SEGURO OBRIGATÓRIO - OPVAT

(-) TAXAS MUNICIPAIS

(-) TAXAS ESTADUAIS

(-) IPTU

(-) IPVA -IMP SI PROPRIEDADE VElcULOS
AUTOMOTORES

(-) TAXAS FEDERAIS

(-) TAXA DE INC~NDIO

(-) ICMS

(-) MULTA BOMBEIROS MG

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

(-) CR~DITOS VENCIDOS E NÃO LlOUIDADOS

(-) JUROS/ENCARGOS CIC

(-) DESCONTO CONCEDIDOS

(-) JUROS DE MORA

(-) MULTAS DE MORA

(-) JUROS E MULTAS FISCAIS

(-) TARIFAS BANCÁRIAS

(-) TARIFA DE REGISTRO DE COBRANÇA BANCÁRIA

(-) DESPESAS C/ DEPRECIAÇÓES

(-) DEPRECIAÇÓES

RECEITAS FINANCEIRAS

BONIFICAÇÓES RECEBIDAS

DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS

JUROS ATIVOS (OUTROS)

RENO SI APLlC AUTOMAIS ITAU

RENO SI APLlC. FICFI BRADESCO

RENO S/ APLlC, FICFIITAU MIX

RENO S/ APLlC. FICFIITAU PREMIUN

RENDIMENTOS S/ APLlC_ CDBS/LETRAS

RECUPERAÇÃO DE DESPESAS

ESTORNO DE TARIFAS

RECUP ASSIST M~DICA E ODONTOLÓGICA

RECUP DESP C/ REEMBOL DE SEGUROS

RECUP DESP C/ VALE TRANSPORTE

Valor da última DRE

R$ (0.00)

R$ (19.53)

R$ (5.596,79)

RS (26.037,08)

R$ (5.586,70)

RS (3.336.36)

RS (7.527,25)

R$ (800,38)

R$ (4.516,35)

RS (70.873,58)

RS (378,36)

RS (0,00)

R$ (63.667.58) .

RS (121,69)

R$ (456,67)

RS (19,28)

RS (4.344,41)

R$ (1.885.59)

RS (18.953,40)

RS (18.953,40)

RS 0,00

R$ (0,00)

R$ (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

RS (0,00)

R$ (0.00)

R$ 33.783,27

RS 219.29

R$ 18.605,14

RS (0,00)

RS 3.677,99

Valor

RS (71,08)

RS (1.674.67)

RS (6.650,92)

RS (27.240.92)

RS (2.335.86)

RS (2.443,12)

R$ (8.138,25)

R$ (1.047,57)

R$ (0,00)

R$ (7.216,82)

RS (0,00)

RS (37,77)

RS (89,00)

R$ (163,87)

RS (0,00)

RS (762.06)

RS (6.164,12)

RS (0,00)

R$ (56.764,38)

RS (56.764,38)

R$ 746.893,67

R$ 19,80

RS217,36

RS 1.992,77

RS 340,02

RS 708_011,38

RS 15.816.69

R$ 19,578,69

RS 916,96

RS 32.702,90

R$ 4.966.31

RS 21.561 ,22

RS 1.550,00

RS 4.226,92

Este documento é parte Integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF_93.EC.A6.97.62.8F.97.70.08.47.A5.4E.79.51.60.93.E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital- Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador Págffii/1I1~e 5
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entidade: PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA

•

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 16.712.516/0001-07

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Descnçao. ,;~\
. .:;; }'~"

(-) REEMBOLSOS DIVERSOS

REVERSÃO CREDORA SALDO DE PROVISÕES

(-) REVERSÃO DEVEDORA SALDO DE PROVISÕES

(.) PROVISÕES PARA IR E CSL

(.) PROVISÃO PI CONTRIBUiÇÃO SOCIAL SI LUCRO

(-) PROVISÃO PIIMP SI RENDA. pJ

= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAçõES

(.) PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS

(.) PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS

= RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCíCIO

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCíCIO

Valor da última DRE

R$ 11.280.85

R$ (0.00)

R$ (0.00)

R$ (1.587.255,10)

R$ (426.508.70)

R$ (1.160.746,40)

R$ 6.935.816.00

R$ (69.165,00)

R$ (69.165.00)

R$ 6.866.651 ,00

R$ 6.866.651.00

Valor

R$ (0,00)

R$ 660.11

R$ (261.66)

RS (1.378.625.29)

R$(371.283.16)

R$ (1.007.342.13)

A$ 3.687.474,73

R$ (58.529.25) •

RS(58.529.25)

RS 3.628.945.48

R$ 3.628.945.48

•

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
28.83.AF.93.EC.A6.97.62.8F.97.70.08.47.A5.4E.79.51.60.93.E2-0, nos termos do Decreto n' 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sístema Público de Escrituração Digítal- Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador



Análise do Balanço Patrimonial
Porto Seco do Triângulo Ltda

CNPJ16.712.516/0001-07
(Indicadores de Liquidez e Solvência)

L1QUIDEZ CORRENTE

LC ;; Ativo Circulante I Passivo Circulante-

2017 ,
8.796.798,36 721.801.22

LC", 12,19

----------------------~--------------------_.
L1QUIDEZ GERAL

LG :: (Ativo Circulante t RLP) J (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

2017 ~
10.044.796,92 1.969.799.78

LG'" 5,10
-------------------------------------------_.
SOLVÊNCIA GERAL

SG ~ Ativo Total I (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante)

2017
SG = 11.347.400,34 1.969.799,78
SG", 5,76

Uberaba/Mg, 31 de Dezembro de 2017

ré uiz Rezende Barsam
ócio AdministradO!-

CPF; 057.639.558-70

'._----"- ~---~-._-

. /.,
,/ .~'-

IR?L----e-S-N-e-t-oco;;:r
iRC/MG; 66.364

1091124
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão I de I

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral .

• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
PONTA NEGRA LOGISTICA

NOME EMPRESARIAL
PONTA NEGRA SOLUCOES, LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

CADASTRAL 17106/2004
NUMERO DE INSCRICÃO
06.522.265/0001.36
MATRIZ

C DIGO E DESCRIÇAQ DAATlVlDADE ECON MICA PRINCIPAL
52.50-8-05 - Operador de transporte multi moda I - OTM

CóDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECON6M!CAS SECUNDÁRIAS
52.SO-8.()4 • Organização logística do transporte de carga
49.30-2.02. Transporte rodovlãrlo de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
52.11.7-99 - Depôsitos de mercadorias para terceiros, exceto annazéns gerais e guarda-móveis
52.31.1.(11 - Administração da infra-estrutura portuária
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem
operador
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
46.44-3..01 • Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano
82.92-0..00 - Envasamento e empacotamento sob contrato
52.23-1-00 - Estacionamento de veiculas
52.29..0-02 - Serviços de r'êboque de veiculas
49.29-9-99 - Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente
86.224-00 - Serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências
86.21-6-02 - Serviços móveis de atendimento a urgências, exceto por UTI móvel
86.21-6-01 - UTI móvel

CÓDIGO E DESCRIÇAo DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

I
LOGRADOURO
AL COSME FERREIRA

ICEP I IBAIRROIDISTRITO
69.083-000 . .ALEIXO

ENDEREÇO ELETR NICO
fiscal_disgel@bringelgrupo.com.br

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
.•.•u .•

I
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I SITUAÇAO ESPECIAL
. u .•.•..••.•.•.•

I ~~~~RO I 1~OMPLEMENTO

I
MUN1CJPIO
MANAUS

I
TELEFONE
192) 2126-4032/ (92) 21264020

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/06/2004

I I?~~~..~~SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 24/04/2017 às 17:10:11 (data e hora de Brasllia). Pàoina: 1/1

C6! Copyright Receita Federal do Brasil- 24/04/2017
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vante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

Page 1 of I

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto á
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante ê a declarada pelo contribuinte.

• REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

•

•
ICOMPLEMENTO

DATADA SITUAÇ o CADASTRAL
09108/2012

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

*"**"''''**

I MUNICIPIO
UBERABA

I TELEFONE
(34) 3338-4452

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA
CADASTRAL 09/0812012

BAIRROIDISTRITO
DISTRITO INDUSTRIAL 11

LOGRADOURO
AV CORONEL ZACARIAS BORGES DE ARAUJO

C DIGOEDESeRte o DAATIVIDADEECON MICA PRINCIPAL
52.11.7-01 - Armazéns gerais - 9missão de warrant

CODIGO E DESCRIÇAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
49.30.2.02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
Internacional
52.50.8-05 • Operador de transporte multimodal- OTM

nTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
••_"'*

NúMERO DE INSCRIÇÃO
16.712.516/0001.07
MATRIZ

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

****"

I CEP
38.064-700

I ENDEREÇO ELETRÓNICO
ATYVUS@TERRA.COM.BR

(";NWOu:M"'E"E"MpmR"'E""SA"R"'IA"L-------------------------------------,
PORTO SECO DO TRIANGULO LTOA

ISITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

I MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

I SITUAÇÃO ESPECIAL---

"'CO"O'"IG"'O"E"O"E"'SC"'R'"IÇA=O"O""A"NA"'TmU"REZA""'"JU"R""O;;;IC"A----------------------------,
206-2. Sociedade Empr9sária limitada

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n' 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 15/06/2018 ás 16:20:30 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1

~ Copyright Receita Federal do Brasil- 15/06/2018

1121124
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LALI PAg. n°

.fi\;~ e 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PONTA NEGRA SOLUCOES, LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 06.522.265/0001-36

Certidão nO: 148826052/2018
Expedição: 24/04/2018, às 16:26:24
Validade: 20/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Consolidação das Leis do
de 7 de julho de 2011, e
do Tribunal Superior do

PONTA NEGRA SOLUCOES, LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Certifica-se que

06.522.265/0001-36,
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440,
na Resolução Administrativa n° 1470/2011
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt0tst.jus.br
113/124
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CertidAo Negativa

Gov mo do Estado do Amazonas
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria Executiva da Receita
Departamento de Arrecadação

CERTIDAO POSITIVA DE DÉBITOS
••• COM EFEITOS DE NEGATlVA •• -

Válida até 15/07/2018

25144863 15/06/2018
15:05:01 Hs

RAZÃO SOCIAL
ENCEREÇO

INSCRiÇÃO
ESTACUAL
SITUAÇÃO
CACASTRAL
CNAE

PONTA NEGRA SOLUCOES LOGISTlCAS E TRANSPORTES LTDA
ALO COSME FERREIRA, NRO 1877, E,ALEIXO,MANAUS-AM, CEP69.083

04.212.606-1

Ativo / Sif. Deb. Normal

Operador de transporte multimodal - OTM

CNPJ06. 522. 265/0001-
36

Resguardando o direito da Fazenda Estadual de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, certifico que de.A
acordo com as buscas procedidas nos livros e registros existentes na Dívida Ativa do Estado do Amazonas,.
correspondentes aos últimos 05 (cinco) anos, encontramos débito elou restrições em nome do interessado acima
identificado, até a presente data, cuja exigibilidade encontra-se suspensa, não sendo impeditivos para a emissão desta.
Esta CERTIDÃO é a única emitida pela Secretaria de Fazenda, inclui todos os débitos inscritos ou não na Divida Ativa do
Estado.

- DEBITO clParc O.Ativa a vencer.R! ••••• 96.836,80

Para efeito de validação desta certidão, consultar: httn://w\\'\v sefaz.am.gov,br

Certidão emitida de acordo com a Resolução 04/99-Gsefaz______________ e

114/124
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PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS, TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONTROLE INTERNO -
SEMEF

04/06/2018

CND NO

80325/2018

hl1ps:lIstm.manaus.am.gov,br/stm/servletlhwvdocumentos _ v3

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Pág. n°

CONTRIBUINTE: PONTA NEGRA SOLUÇÕES, LOGÍSTICAS E TRANSPORTES LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA COSME FERREIRA, NO: 1877, CEP: 69083000

BAIRRO: ALEIXO COMPLEMENTO: E

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 10922501

CNPJ/CPF : 06522265000136

Declara-se para os devidos fins que, em nome do sujeito passivo, NÃO CONSTAM DÉBITOS lançados
relativo a Tributos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Tributos

***** NÃO CONSTAM DÉBITOS VENCIDOS *****
***** NÃO HÁ DÉBITOS VINCENDOS *****

30/05/2018

**************************************************************************
**************************************************************************
**************************************************************************
**************************************************************************
**************************************************************************
**************************************************************************
**************************************************************************
**************************************************************************

Certidão expedida com base no Decreto nO. 7007/2003 c/c Dec. 883/2011

vÁu DA AT É 28/08/2018

A FAZENDA MUNICIPAL PODERACOBRAR DIVIDAS POSTERIORMENTE
CONSTATADAS, MESMOREFERENTESA PERÍODOS NESTA CERTIDÃO
COMPREENDIDOS.

VALIDAÇÃO

li' .
< •

I!l •.

CND N°80325/2018

Para comprovar a veracidade desta certidão, utilize o QR CODE ou visite o Portal de Informações e
Serviços SEMEF ATENDE (http://semefatende.manaus.am.gov.br/l e infame a chave de validação
OB6.48D.BF7.ADE. A Certidão emitida abrange todos os cadastros inscritos no Município de Manaus no
CNPJ/CPFdo contribuinte acima qualificado.
Cadastrado em: 30/05/2018

hl1ps :llstm. ma na us .am. gov. brls1m/servletlhwvdocumentos _ v3
115/124
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https:/Jwww.sifge.caixa.gov.brlEmpresaJCr1/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp••.~
CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06522265/0001-36
Razão Social: PONTA NEGRA SOLUCOES LOGISTlCAS E TRANSPORTES LTOA

Nome Fantasia:PONTANEGRA LOGISTlCA
Endereço: R RElRA 1877 E / ALEIXO / MANAUS / AM / 69083-000

A Caixa EconômicaFederal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: 11/06/2018 a 10/07/2018

Certificação Número: 2018061102573702666385

Informação obtida em 15/06/2018, às 12:43:38.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

httpS:/Jwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DEJUSTiÇA DOESTADODOAMAZONAS

Comarca de Manaus

004045427

LALI
Pág, nO

f l(::>,OI
J

C E R T I DÃO E S T A D UA L DE D 1ST R I B U I ç Ã O
FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

CERTIDÃO N°: 004045427 FOLHA: 1/1
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça,

Pesquisando os registros de distribuição de feitos no sistema informatizado
do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, no periodo de 20 anos anteriores a data de
25/05/2018, Certifico NADA CONSTAR em nome de:

PONTA NEGRA SOLUCOES, LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA, vinculado ao
C N PJ: 06.522.265/0001-36. *"'*******************************************************************

Certidão expedida gratuitamente pela internet, com validade de 30 dias,

Manaus, segunda-feira, 28 de maio de 2018.

PEDIDO N":
004045427

IRI~UI IIlim~mi /111~~IIII ~IIIIIII
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

28105/2018

BRASIL Acesso à informação
POFN

Receita Federal .~.
\;s'

Certidão Internet

Participe

CERTIDÃO

Serviços Legislação Canais

fi Prep~rar p.ági!,a
para lmpressao

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DivIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: PONTA NEGRA SOLUCOES, LOGISTICAS E TRANSPORTES LTDA
CNPJ: 06.522.265/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabiiidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nO5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que detenmina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Divida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN,
ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos
de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins
de certificação da regularidade fiscal.

Confonme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do
sujeito passivo no ámbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <htlp://rfb.gov.br> ou <hllp://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida ás 08:41 :59 do dia 28/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2018.
Código de controle da certidão: 48C2.EBOA.6B42.3E24
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Ge ais

UBERABA
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CERTIDÃO CíVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CIVEL nesla comarca, até a
presenté data. nas ações especificas de Concordata Preventiva 1 Suspensiva, Faléncia de Empresários.
Sociedades Empresárlais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial.
Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTOA
CNPJ:16,712.516/0001-07

Observações:
a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do arl. 8° da ResolUção 121/2010
do Conselho Nacional de Justiça;

b) a Informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados
o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados; .

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a tilularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo
confirmar a autenticidade de Cenidão no portal do Tribunal de Jusliça do Estado de Minas Gerais
(hllp://www.tjmg.jus.br). pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial
Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unlficàda, tendo a
mesma validade da certidão emilida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do
Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesqulsada, com exceção do SEEU, cujo sistema
unificado abrange todas as comarcas do Estado;

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas
aqui mencionadas.

Certidão solicilada em 05 de Junho de 2018 às 08:32

UBERABA, 05 de Junho de 2018 às 08:32

Código de Autenticação: 1806-0508-3247-0026.4622

Para validar esta cer:tidão. acesse o sitio do TJMG ('</oIII1W.ljmg.jus,br) em Certidão Judicial/AU'TENTICIDADE DA CERTIDÃO
IAUTENTICAÇAO '2'infq.rmando o código. .

ATENÇÂO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer
emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indicio de possivel adulteração ou lentativa
de íraude.

1 de 1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 16.712.516/0001-07
Certidão nO: 151858838/2018
Expedição: 14/06/2018, às 14:16:32
Validade: 10/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicão.

•INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a c.ustas, à

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Certifica-se que PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA (MATRIZ E FILIAIS), •
inscrito(a) no CNPJ sob o nO 16.712.516/0001-07, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nO 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e es.tao atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediçao.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se ã verif~cação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (ht.t.p://,;ww.t.st.jus.br)
Cert.idãoemit.idagrat.uitamente.

",'

"

124/124



08/05/2018

BRASIL Acesso à informaç.ão

Certidão Internet

Participe Serviços

LAL!

LegislaçãtJ

Pág. nO
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Canais

"'(111\;r"Receita Federal \~/ CERTIDÃO '
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e MINISTÉRIO DA FAZENDA
" Secretaria da Receita Federal do Brasil
, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIvIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA
CNPJ: 16.712.516/0001-07

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é cerlificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Olvida Ativa da União (DAU) junto á
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). '

Esta certidão é válida para o estabelecimento mat'rlz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à siluação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas allneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991. '

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http:tlrfb.gov.br> ou <hltp:tlwww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2110/2014.
Emitida às 15:47:05 do dia 08/05/2018 <hora e data de Brasllia>.
Válida até 04/11/2018.
Código de controle da certidão: 19C6.F1E6.EA45.3ADC
Qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.

Nova Consulta

h1tp:/lwww.receita.fazenda.gov.brJ AplicacoeslATSPOfCertidaolCnd Conju nta 1nter/EmiteCertldaolnternet.asp? ni= 167125160001 07 &passagens= 1&Upo=1
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06/05/201B Emissão Do CNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA
SECRETARIA DE FINANÇAS

Nome:
CNPJ:
Endereço:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS

Identificação do requerente

PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA - Pessoa: 466.089
16.712.516/0001-07
AV. CEL. ZACARJAS BORGES DE ARAÚJO, 530
DISTRITO INDUSTRIAL 11 UBERABA - MG •

CERTIFICO para fins de comprovação de quitação de tributos municipais que até a presente data, não
constam débitos tributários elou fiscais em nome do contribuinte supra qualificado, perante esta Fazenda
Municipal. E, para constar foi extraida, por intermédio da Internet, esta certidão NEGATIVA.

Esta certidão tem validade até 06/0812018, não prevalecendo sobre Certidões emitidas posteri01menle.

A Certidão NEGATIVA ora fornecida, não exclui o direito de a Fazenda Municipal exigir, a qualquer tempo,
os débitos que venham a ser apurados, ainda que anteriores a data de sua expedição, conformc faculta o
artigo 258 do Código Tributário Municipal.

Aspectos técnicos de validade:

Código de controle: 7e7c6m5p2
Emitida em 08/05/2018 às 15:51 :53

A autenticidade desta, pode ser verificada na seguinte página na intcmet:
hltp://www.uberaba.mg.gov.br

Atenção: Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

tODlUD" Teelltllugill da 111furmAÇã,'

•

hUp:/lservico.lJberaba.mg.gov.btltrlbutos/cnd/CertldaoNegaUlia. php?hora= 155153&data=0805201 a&Cod =7e7 c6m5p2 1/1
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0810512018 SEFIMG - SIARE

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

NOME/NOME EMPRESARIAL: PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA

~SCRIÇÃO ESTADUAL: 002013610.00- CNPl/CPF: 16,712.516/0001-07

LOGRADOURO: AVENIDA CORONEL ZACARIAS BORGES DE ARAUJO

CERTIDÃO EMITIDA EM:
08/05/2018

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
06/08/2018

SITUAÇÃO: Ativo

NÚMERO: 530

COMPLEMENTO:

DISTRITO/POVOADO:

BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL II

MUNicípIO: UBERA8A

CEPo 38064700

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificadoque:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou
Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de
carta de adjudicação expedida em autos de Inventário ou de arrolamento, de sentença em a~o
de separa~o judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de
doação de bens im6veis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de
Pagamento I Desonerac;:ao do rTCO, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do
sujeito passivo em Fase Adminlstrativa ou inscritos em Oívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sitio da Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais em www ..fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários =>

certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2018000267286311

httPs:ffwww2.fazenda,mg.gov.brlsolfctrlISOUCOTfOETALHE_746?ACAO=VISUALlZAR&numProlocolo~2018040244 786&BlJIenticacaoModel:::rOOABXNyADxnb
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CAIXA
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

16712516/0001-07
PORTO SECO DO TRIANGULO LTDA
AV CORONEL ZACARIAS BORGES DE ARAUJO 530/ DISTRITO
INDUSTRIAL / UBERABA / MG / 38064-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art, 7,
da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa
acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS,

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das
obrigações com o FGTS,

Validade: 06/06/2018 a 05/07/2018

Certificação Número: 2018060607543516806840

Informação obtida em 14/06/2018, às 14:08:48,

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa;
www.caixa.gov.br

h IIP'S:I!WW1tl.sifge ,cabra .gov.brfE mpresalC rf/CrflFgeCF S Im prlmi rPa pe I.asp
122/124
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PLANO DE NEGOCIOS

Concessão de uso de área, com investimento, para exploração comercial e operação da

atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no

aeroporto de Uberlândia - ten. Cel. Aviador César Bombonato.

TECA UBERLÂNDIA

JUNHO /2018
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Trata-se o presente estudo do Plano de
Negócios referente à concessão de uso de área,
com investimento, para exploração comercial e
operação da atividade de armazenagem e
movimentação de cargas internacionais e/ou
nacionais no aeroporto de Uberlãndia - ten. Cel.
Aviador César Bombonato, conforme licitação N°
016/LALI-2/SBUU2018, apresentado pelo
Consórcio Ponta Negra e Porto Seco LIda.

4/124
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1. CONCEITO DO NEGÓCIO

Trata-se o aludido projeto de uma concessão de uso de área, com
investimento, para exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e
movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no aeroporto de Uberlãndia - ten.
Cel. Aviador César Bombonato, realizada pela Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - Infraero, a qual configura-se como o poder concedente.

A área objeto desta licitação totaliza 45.000 m2 (quarenta e cinco mil metros
quadrados), a ser entregue ao concessionário, nas condições a seguir apresentadas.

Na área de implantação deverá estar liberada pela Infraero para que o ~
ganhador do projeto inicie os trâmites burocráticos de liberação da obra nos órgãos de
controle (licença ambiental, alvará de construção, etc). O lote é retangular, com frente e
fundo de 310m e laterais de 145, sem benfeitorias.

Ilustração - Croqui de Localização da área

1.2. INSTALAÇOES EXISTENTES (INFRAESTRUTURA BÁSICA)

1.2.1 ENERGIA ELÉTRICA

A ligação de energia elétrica deverá ser obtida junto à Concessionária de
Energia Elétrica local, ficando a cargo do Concessionário a aprovação, execução e
manutenção do ramal de distribuição e/ou rede de alimentação, partindo da rede localizada
na Rua Rui de Castro Santos.

6/124



LALI

1.2.2 ÁGUA POTÁVEL:

A ligação da rede de Abastecimento de Água deverá ser obtida a partir da
rede pública existente na Rua Rui de Castro Santos. Deverá ser verificada a possibilidade
de abastecimento e aprovação de projeto junto a Concessionária de Abastecimento de
Água local (DMAE). Realizar os serviços de execução de ramal de abastecimento e
instalação de medidor (hidrômetro).

Poderá se utilizar alternativamente de poço artesiano, se assim for possível.

1.2.3 ESGOTO E DRENAGEM:

A ligação da rede de Esgotos deverá ser solicitada à Concessionária
Municipal - DMAE, sendo que, caso a Concessionária não disponha de rede de esgotos no
local, será necessária a construção de uma ETE - Estação de Tratamento de Esgotos.

1.2.4 TELECOMUNICAÇÕES

Para as instalações de telecomunicações deverão ser consultadas as
concessionárias locais.

1.2.5 INSTALAÇÕES MECÂNICAS / GÁS / CONTRA INCÊNDIO / ILUMINAÇÂO:

Um projeto de Combate a Incêndio e Pânico deverá ser elaborado de
acordo com as normas e regramentos do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

1.3. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1.3.1 A área será entregue sem infraestrutura;
1.3.2 O terreno é predominantemente plano. Os ajustes topográficos
necessários para implantação das edificações serão de responsabilidade do
CONCESSIONÁRIO;
1.3.3 Todas as instalações deverão ser independentes dos sistemas do
aeroporto, devendo ser obtidas a partir da infraestrutura pública disponível
próxima ao lote, diretamente com as empresas concessionárias;

1.4. OBJETIVO DA CONCESSÃO

O Objetivo do CONSÓRCIO PONTA NEGRA PORTO SECO LTDA é construir

e posteriormente maximizar as operações logísticas da região com a implantação do TECA

Uberlândia, se valendo de todas as ferramentas estratégicas de marketing, competitividade

7/124
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estes adquiridos após vários anos militando do ramo

2. DO MERCADO E COMPETIDORES

-I

o TECA a ser criado em Uberlândia será localizado estrategicamente na área

do aeroporto de Uberlândia o qual se configura como o segundo maior 2° maior aeroporto

de Minas, sendo a quarta maior cidade interior de todo o Brasil.

o aeroporto possui uma movimentação de cargas aérea, em torno de 120

toneladas mensais, entre entrada e saída de material. Entretanto, trata-se de carga em que O
a Infraero não possui qualquer gerenciamento o qual fica concentrado na mão das

companhias aéreas. O operador logístico de certo fomentará o aumento destas operações.

Encontram-se ainda nas proximidades de Uberlândia, grandes cidades com

capacidade de constituir um bom mercado logístico na região. Estão próximas as cidades

de Uberaba, Araguari, Catalão, Patos de Minas, Itumbiara e Araxá.

,

O

,j~~.:i")J

<>

Ilustração - de regiões a serem exploradas pelo Centro Logístico
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Vislumbra-se um potencial de clientes num raio cem quilômetros, em diversos

ramos de atuação. No mercado atacadista possuimos grandes empresas com Martins e

Arcom, que trabalham inclusive com o mercado de vendas online.

i
>I

I ES",

il****~l!-~~I ~
, FEEDB4CK 1 CAMPANHAS i 1 PROMO ES

Ilustração - Vendas onllne Martins.com.br

, _ ..----,
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Encontram-se ainda indústrias do setor eletro-eletrônico, como as empresas

Stanley Ferramentas Brasil - Black-decker.

Em relação ao mercado de Bens de consumo e agronegócio encontramos

grandes empresas na região, como as empresas Cargill Incorporate, Companhia Vale do

Rio Doce, Vara Brasil, Mosaic Fertilizantes.

Temos ainda empresas do setor de bebidas, como a Coca Cola, empresa de

fabricação de cigarro - Souza Cruz. Existe ainda uma fração de indústria automotiva, como

as empresas Suzuki e Mitsubish.

Percebe-se ainda uma forte indústria no setor quimico, com as empresas

FMC, Ouro Fino, Sipcam, etc. Ainda no ramo de mineração encontram-se as empresas

CBMM, Kinross Gold.
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o ramo de alimentos também é presente e significativo na região, com a

existência das indústrias de alimentos JBS (Uberaba) e BRF Food (maior empresa de

alimentos, antiga Sadia).

COMPETIDORES:

Em relação aos competidores, o novo Centro Logistico a ser desenvolvido

deverá possuir dois concorrentes diretos.

O primeiro concorrente é o Porto Seco do Cerrado fica situado na Rua O
República do Piratini, bairro Nossa Senhora das Graças, região Industrial da Zona

Norte de Uberlãndia, no sudeste do Brasil, e possui três armazéns, balanças ferroviária e

rodoviária, empilhadeiras e Reach Stacker para a movimentação de contêineres. Todas as

operações de estocagem, armazenagem, movimentação e transbordo são realizadas com

equipamentos de última geração.

O

o o

l''\I :f
"

~ .0
'O

il I
(J0
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Ilustração - Porto Seco do Serrado - Uberlãndia.
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Encontra-se ainda em Uberaba-MG (10Bkm de Uberlândia) o Porto Seco do

Triângulo de Uberaba, sendo também um Porto Seco - EADI, possi as seguintes

caracteristicas:

• O Porto Seco de Uberaba conta com uma área alfandegada total de

B9.000m2
, sendo 32% desta área totalmente coberta e devidamente

iluminada; armazém circundado por plataforma de embarque e

desembarque e 16 portas de acesso, sistema de alarmes e segurança

24 horas, sistema anti-incêndio;

• Monitoramento informatizado e integral de toda a movimentação de

pessoas, veículos e mercadorias com CFTV, sistema de alarmes e

segurança especializada 24 horas, sistema anti-incêndio;

• Empilhadeiras de alta capacidade para proporcionar excelência na

qualidade dos trabalhos logisticos;

•

• Pátio de movimentaçâo, depósito de contêineres, simples e reefers

(refrigerados) com 24.000m2;

• Armazém para produtos quimicos c/1.000 m2;

• Área de 12.000m2 disponível para expansão;

• Ramal ferroviário ligando o Porto Seco de Uberaba a Belo Horizonte,

ao Porto de Santos e ao Porto de Vitória, permitindo ainda fácil acesso

aos portos do Rio de Janeiro e Paranaguá;

• Posto permanente da RFB;

• Posto permanente do MAPA (Ministério da Agricultura).

3. EQUIPE DE GESTÃO

Para que se possa obter êxito com Centro Logístico a ser desenvolvido em

Uberlândia, deverá o mesmo contar com uma equipe de alta capacidade profissional e

contar com profissionais específicos para a área comercial, objetivando o atingimento do

mercado apresentado anteriormente.
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Tende-se a fortalecer a equipe comercial enquanto a operação é

desenvolvida. Assim, a área comercial deverá iniciar um ano antes da conclusão das obras

do Centro Logístico, para que já haja as previa prospecção clientes e fechamento de

negócios.

Os custos com pessoal deverá girar em torno de R$ 90.000,00 (noventa mil

reais), apresentando as seguinte estrutura:

Pessoal salários + encargos

Terceirização - Limpeza,
Vigilância e Portaria

Descrição
Gerente Geral

Supervisor de Prospecção e Fidelização

Supervisor Operacional

Auxiliar de escritório

Conferente de Cargas

Ajudante de Cargas

Operador de empilhadeira

Limpeza

Porteiro - diurno e noturno (contratado)

1

1

1

3

2
4

2

1

4

•

Após a ímplantação de todo o complexo, o organograma deverá possuir a

seguinte distribuição:

•Supervisor
Comercial

Auxiliar Escritório
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A estruturação acima se torna necessária para a garantia da qualidade na

prestação do serviço, onde agilidade e harmonia da equipe são condições indispensáveis

para o sucesso do negócio.

4. MARKETING E VENDAS

4.1 - MERCADO ALVO

O mercado a ser explorado será o mercado local (Estado de Minas gerais)

além de prospecções em mercados caracterizados por grandes volumes de cargas, que

possam ser redicionados para a região, como é o caso do Porto de Santos.

Assim, o foco principal será tornar o Centro Logistico, além de outros serviços

a seguir descritos, um Terminal Alfandegado em zona primária, possibilitando assim buscar

a internação de cargas de outros Estados.

4.2 - ESTRATÉGIA DE MARKETING

DO PRODUTO:

4.2.1 - Do produto:

O principal ponto em relação ao serviço prestado é a velocidade no processo

logístico. Os processos de recebimento, armazenagem, desembaraço e expedição devem

ser o foco do serviço. A velocidade de liberação, transação da carga, chega a ser tão

importante quanto o preço a ser trabalhado.

4.2.2 - Atributos:

Comunicação rápida e informação precisa, suporte web, tecnologia de gestão

de documentos e uma robusta ferramenta de WMS (warehouse management system);

4.2.3 - Qual a imagem do serviço se quer passar:
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A imagem que se almeja ser atrelada ao nosso serviço é: "Qualidade e

velocidade" .

4.2.4 - Estratégia para trabalhar a marca:

A empresa deverá deixar claro que a gestão do TECA Uberlãndia será

gerenciado por uma empresa privada, onde os entraves do setor público (muita burocracia,

vedações legais, ineficiência dos processos, impossibilidade de aumento no escopo do

serviço) não estão presentes, oportunizando a criação de novos negócios entre o TECA e

os clientes.

DO PRECO:

4.2.5 - Do preço x mercado:

Para definirmos a questão do preço, temos que identificar algumas

características do mercado. Para tanto, partimos da seguinte análise:

•
Concordo plenamente

Concordo parcialmente

Concordo plenamente

Concordo plenamente

Concordo plenamente •
Diante da análise feita com a área de marketing, para que possamos penetrar

no mercado de forma mais agressiva, não podemos modificar a tabela de preços que é

apresentada hoje para nossos clientes, que já possui um preço atrativo em relação ao

mercado.

Assim, a estratégia

conforme abaixo indicado:

para nossa empresa foi a estratégia de valor supremo,
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DA INSERCÃO NO MERCADO:

4.2.6 - Das Parcerias:

Estabelecer parcerias será uma eficiente ferramenta para uma eficiente

inserção no mercado. A empresa buscará parcerias com o mercado, focando em parcerias

com agentes de cargas / despachantes aduaneiros.

4.2.7 - Canais de Venda:

O principal canal de venda no negócio será por meio dos agentes de vendas

que atuarão principalmente com visitas negociais aos clientes, não se excluindo de

utilização de outros meios, tais como venda por telefones, mala direta, etc.

5. PRODUTOS E SERViÇOS

Conforme verificado anteriormente, a região apresenta uma concorrência

bastante agressiva e uma gama de serviços logísticos necessário à região. Entretanto, o

que foi observado nas visitas in loco é que, apesar da gama de serviços disponíveis, cada
prestador foca naquilo que é seu expertise.

A proposta de nossa empresa é oferecer uma gama de serviços dentro do

mesmo complexo logístico, incentivando assim o cliente a dispor, em um só local, dos

serviços que o mesmo carece.

15/124



,
.'

'"

.' ;.

o Centro Logístico contará com os seguintes serviços logísticos totalmente

agregados, a saber:

• Locação de escritório para despachantes aduaneiros;
• Criação de área para armazenagem e área de DTA;
• Área disponível para o serviço de paletização, unitização e desunitização

de cargas;
• Área para cargas Reefers;
• Área para limpeza e reparo de caminhões;
• Construção de restaurante;
• Centro de Treinamento;
• Locação de Armazéns Gerais (sem alfandegamento);
• Bancos;

Com a implantação do Centro Logístico agregando todos estes serviços,

espera-se obter um faturamento inicial médio de R$ 211.000,00 mensais, ou seja, R$

2.500.000,00 anual.

Após o ano de implantação, espera-se um crescimento gradual do

faturamento, tendo o segundo ano uma meta agressíva na ordem de 67%, seguindo das

taxas de crescimento de 20% nos próximos meses, diminuindo para 15% e 10% até a

estabilização do faturamento, conforme apontado no Estudo de Viabilidade em anexo.

6. ESTRUTURA E OPERAÇÃO

A implantação do Centro Logistico deverá possuir a seguinte estrutura:

•

•
Pátio aberto para colocação de contêineres e cargas

Pátio aberto para estacionamento e manobra de vefculos
leves e pesados (dentro e fora)

Galpão. Armazém para produtos

Área de escritório e treinamento

Centro de apoio ao caminhoneiro - Restaurante I área de
limpeza I reparo dos caminhões, e outros serviços.

UNID. MEDIDA

M'

M'
M'
M'
M'

QUANT.

2.800,00

11.000,00

2.000,00

400,00

400,00
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Estima-se o cronograma de, no mínimo, dois anos para a construção do

Centro Logistico em tela. O investimento para implantação do mesmo permeia na monta de

R$ 7.760.500,00 (sete milhões, setecentos e sessenta mil e quinhentos reais), conforme

indicações abaixo:

ITEM DESCRiÇÃO DA ÁREA UNID.
QUANT. VALOR

VALOTTOTALMEDIDA UNITÁRIO

1 Terraplanagem da área M' 8.000,00 R$ 4,00 32.000,00

2 Construç~odas vias de acesso M' 8.225,00 R$ 60,00 493.500,00

3 Guarita M' 30,00 R$ 1.500,00 45.000,00

4 Barreira de segurança - Cerca com M 925,00 R$ 200,00 185.000,00concertina

5 Pátio aberto para colocação de M' 2.800,00 R$ 75,00 210.000,00containeres e cargas
Pátio aberto para estacionamento e

M'6 manobra de veiculos leves e pesados 11.000,00 R$ 55,00 605.000,00
, 'dentro e fora \

8 Galpão - Armazém M' 2.000.00 R$ 1.600,00 3.200.000,00

9 Área de escritório e treinamento M' 400,00 R$ 2.500,00 1.000.000,00
Centro de apoio ao caminhoneira -

M'10 Restaurante I área de limpeza I 400,00 R$ 2.300,00 920.000,00
ranara dos caminhões, etc.
Equipamentos e Estrutura -
(informática, balanças, empilhadeiras,

11 periféricos, móveis, equipamento de UND 1 R$ 800.000,00 800.000,00
vigilãncia (CFTV), controle de acesso
de oessoas e cara as, etc.)

12 Projetos, estudos ambientais, UND 1 120.000,00 120.000.00bombeiro, etc.

13 Luva UND 1 150.000,00 150.000,00
,'W:~00--- <'o -'0"-

". i'.. %',"p .. < ••,. ..•. -cc
.. 7.760.500,00 .

..
•~nyeSlíme,n!~~~íéíal .•• ." ~4ó -~ ...... . .i'- ,i

7. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO FINANCEIRA

O Estudo de Viabilidade em anexo prevê a partiCipação de 37,5% do

mercado, dividido entre as cargas aéreas, marítimas e rodoviárias.

O investimento no empreendimento gira na ordem de R$ 7.760.000,00, já

considerando a luva inícial de R$ 150.000,00.
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Haverá o investimento de 50% de investimento próprio e 50% de investimento

'''-I

de terceiros.

operação:

Assim, deveremos ter os seguintes indicadores, após os 25 anos de

VPL R$ 11.254.577

Payback 13,7 Anos

T1R 16,84%

~.:fCAO. NACIO"L\L DE PE:~?Ç,A.JURIO\C,t.. •.

06.522.265/0001 .36
POOAI(GlÂ_lCQS1I1SE~~

111C<sne F••••• ~1!17
Aleixo

C'P' 69O&l. 000
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CONSÓRCIO PONTA NEGRA E PORTO SECO. iTUDO DE VIABILIDADE ECONÔrv \. (FLUXO DE CAIXA)
ANO_Dl ANO 02 AI'Iv 03 ANO 04 ANO_OS ANO 06 ANu_ul ANO 08 ANO 09 ANO 10 ANO 11 ANO 12

RECEITA BRUTA RIO RIO RI 2.531.324 RI 4.227.311 RI 5.072.773 RI 6.087.328 RI 7.000.427 RI 8.050.491 RI 9.258.064 R$ 10.646.774 R$11.711.452 RI 12.882.597
Receita Carga Aérea O O 586.800 979.956 1.175.947 1.411.137 1.622.807 1.866.228 2.146.162 2.468.087 2.714.895 2.986.385

Receita Carga Marítima O O 1.622.650 2.709.826 3.251.791 3.902.149 4.467.471 5,160.592 5.934.680 6.824.882 7.507.371 8.258.108

Receita Carga Terrestre O O 265.540 443.452 532.142 638.571 734.356 844.510 971.186 1.116.864 1.228.550 1.351.405

Outros Serviços O O 56.334 94.078 112.893 135.472 155.792 179.161 206.036 236.941 260.635 286.698

~. ~IM~P~0~S~T~0~S~iiD~i~~~~~I===~OH====~Ot=3.1~6~8~.3~33a:==.~28~lt.1~1~6:E=j.3~3t7.~3~39tt==-40~4B.8~0~7:E=~"~6I5'l5~28a:==-~53~58.3~5~8f=~-6~1I5.~66~1a:==.~70~8~.O~1~Of=j'717l8.~8~12B:==-8~5~6B.8~9~3[ SOWLATÓRIOISS, PIS,COFINS 6.65%) O O .168.333 -281.116 -337,339 -404.807 -465.528 -535.358 -615.661 -708,010 -778.812 -856.693

h=) RECEITAUaUIDA O I O I 2.362.9911 3.946.1951 4.735.4341 5.682.520 I 6.534.8981 1.515.1331 8.642.4031 9.938.7641 10.932.640 I 12.025.9041

I.) CUSTOS E DESPESAS O .108.000 -2.191.415 .2.503.774 .2.659.488 .2.846.344 .3.014.515 .3.207.911 .3.430.317 -3.686.083 -4.054.691 -4.270.388

Custo Pessoal O -108.000 -1.077.206 -1.077.206 -1.077.206 -1.077.206 -1.077.206 .1.077.206 -1.077.206 -1.077.206 -1.184.927 -1.184.927

Outros Custos O O -648.000 -648.000 -648.000 -648.000 -648.000 -648.000 -648,000 .648,000 -712,800 -712.800

Repasse mensal (PreçO Mfnimo Mensal) O O -466.208 -778,568 -934.281 -1.121.138 -1.289.308 ~1.482.705 -1.705.110 .1.960.877 -2.156.964 -2.372.861

1 Va.brFixo o o .360.000 .360.000 -360,000 -360.000 .360.000 -360.000 -360.000 -350.000 -360.000 -360.000

2) Va.br Variável (conforme faturamento) O O -466.208 -778.568 -934.281 -1.121.138 -1.289.308 .1.482.705 -1.705.110 .1.960.877 ~2.156,964 .2.372.661
VariávelCa a Aérea O O .158.436 -264.588 .317.506 -381.007 -438.158 -503.882 ~579.464 .666.383 .733.022 -806.324

Variável Ca a Maritima O O .243.398 .406.474 .487.769 -585.322 .673.121 .774.089 .890.202 .1.023.732 -1.126,106 .1.238.716
VariávelCa a Terrestre O O -53,108 .88.690 -106.428 -127.714 .146.871 .168.902 -194.237 .223.373 -245.710 -270.281

Outros Servo os O O .11.267 .18.816 -22.579 -27.094 -31.158 -35.832 .41.207 .47.388 .52.127 -57.340

ESITIOA ou lAJlR O .108.000 171.576 1.442.420 2.075.946 2.836.176 3.520.384 4.307.222 5.212.087 6.252.680 6.8n.949 7.755.516
Margem Ebtida 0% 0% 7% 34% 41% 47% 50% 54% 56% 59% 59% 60%

JUROS
(.) AMORTIZAÇÃODO INTANGiVEL O O .337.413 -337.413 .337.413 -337.413 -337.413 .337.413 -337.413 -337.413 .337.413 -337.413

= ESIT ou LAIR O -108.000 .165.837 1.105.007 1.738.533 2.498.763 3.182.971 3.969.809 4.874.673 5.915.267 6.540.535 7.418.103
Pre "uizo Acumulado a Com nsar O -108.000 -273.837 O O O O O O O O O
Limite de Pre "uizo a Com nsar O O O 331.502 521.560 749.629 954.891 1.190.943 1.462.402 1.774.580 1.962.161 2.225.431
Pre 'vlzo a Com nsar O 108.000 .273.837 .273.837 O O O O O O O O

• IR1CSLL O O .178.506 ~388.990 .538.290 -687.875 -822.502 .977.322 -1.155.366 .1.360.116 -1.501.564 -1.674.237
Im sto de Renda IR - 4 8% O O -121.504 -202.911 -243.493 -292.192 -336.020 -386.424 ~444.387 -511.045 -562.150 -618.365
Conslribui ~oSocial CSLL - 2 8B% O O O .74,805 -156.468 -224.889 -286.467 -357.283 .438.721 -532.374 -588.648 .667.829
Im sto Adicional > 240 mil O O -57.002 -111.274 -138.329 -170.794 -200.014 -233.616 -272.258 -316.697 -350.766 -388.243

lEojJRijJE~S~U:ilLJT~A~D!fOC=========+====~O+==::.:!1:Qj08~.0~0~Oq::==.3~44[j.3~43~==27i!16[.O[1~7+=:::1[_2!10@0~.2~43~=::I1.]8i!10!:.8~8~8q::=J2C.3!l6@04.46~9~=:J:2.!99!:2[.48~7+=J3C.77J1!29].3~08~=~4.]5~55[.~15~1q::=J5[!.0~3~8;j.9~7~1+==~5.17~43!:.6~6~6q
Margem LIquida 0% #OIV/O! -15% 18% 25% 32% 36% 40% 43% 46% 46% 48%

+ DEPRECIA ES E AMORTIZA ES O O -1.446.187 .1.446.187 -1.446.187 -1.446.187 1.446.187 -1.446.187 -1.446.187 .1.446.187 -1.446.187 .1.446,187
. CAPEX 3.880.250 .3.880.250
. LUVAS -150.000

I
ICo)FLUXOLIVRE -4.030.250 .3.988.250 -1.790.530 .730.170 -245.944 364.701 914.282 1.546.300'- 2.273.121 3.108.964 3.592.784 4.297.679
I VPL -4.030.250 -7.655.932 -9.135.709 .9.664.296 -9.852.279 -9.625.829 -9.109.740 -8.316.244 r .7.255.816 -5.937.312 -4.552.138 -3.045.828
I Pbe 00000 00000 00000 00000 0,0000 00000 00000 o 0000 I 00000 0.0000 00000 00000

VPL R$ 11.254.577
Pavbaek 13,7 Anos

TIR 16,84%
Maraem EBITIDA 60.20%
Taxa Desconto 10,00%

LICITAÇÃO N° 016/LALI.2/SBUU2018 - AEROPORTO DE UBERlÂNDIA.
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CONSÓRCIO PONTA NEGRA E PORTO SECO - ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA.
~ANO_13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO_19 ANO 20 ANO 21 ANO_22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 TOTAL '-R$ 12.882.597 R$ 12.882.597 R$ 12.882.597 RI 12.882.597 R$ 12.882.597 R$ 12.882.597 R$ 12.882.597 R$ 12.882.597 R$ 12.882.597 R$12.882.597 R$ 12.882.597 RS 12.882.597 R$ 12.882.597 R$ 244.942.2 7

2.986.385 2.986.385 2.986.385 2.986.385 2.986.385 2.986.385 2.986.385 2.986.385 2.986.385 2.986.385 2.986.385 2.986.385 2.986.385 R$ 56.781.4
8.258.108 8.258.108 8.258.108 8.258.108 8.258.108 8.258.108 8.258.108 8.258.108 8.258.108 8.258.108 8.258,108 8.258.108 8.258.108 R$ 157.014.9

~I
"d

1.351.405 1.351.405 1.351.405 1.351.405 1.351.405 1.351.405 1.351.405 1.351.405 1.351.405 1.351.405 1.351.405 1.351.405 1.351.405 R$ 25.694.84 ~
286.698 286.698 286.698 286.698 286.698 286.698 286.698 286.698 286.698 286.698 286.698 286.698 286.698 R$ 5.451.12 ".

I -856.693 -856.693 -856.693 1 -856.693 I -856.693 I -856.693 I -856.6931 -856.693 -856.693 I -856.693 -856.693 -856.693 -856,693 •16.288.663
I -856.693 -856.693 1 -856.693 1 .856.693 1 -856.693 -85ô.693 1 -856.693 1 -856.693 -856.693 1 ~856.693 1 -856_693~ -656.693 I -856.693 -16.288.663

1 12.025.9041 12.025.904 1 12.025.904 1 12.025.904 I 12_025.904 ! 12.025.9041 12.025.9041 12.025.904 ! 12_025.9041 12.025.9041 12.025.9041 12.025.9041 12.025.9041 228.653.634 I
-4.270.388 -4.270.388 -4.270.388 -4.270.388 -4.270.388 -4.270.388 -4.270.388 -4.270.388 -4.270.388 -4.270.388 -4,270.388 -4.270.388 -4.270.388 -87.487.969
-1.184.927 -1.184.927 -1.184.927 -1.184.927 -1.184.927 -1.184.927 -1.184.927 ~1.184.927 -1.184.927 -1.184.927 -1.184.927 -1.184.927 -1.184.927 .26.499.557

-712.800 -712.800 -712.800 -712.800 -712.800 -712.800 -712.800 -712.800 -712.800 -712.800 -712.800 -712.800 .712.800 -15.876.000
-2.372.661 -2.372.661 -2.372.661 -2.372.661 -2.372.661 -2.372.661 -2.372.661 -2.372.661 -2.372.661 -2.372.661 -2.372.661 -2.372.661 -2.372.661 -45.112.412

-360.000 -360.000 .360.000 -360.000 -360.000 -360.000 .360.000 -360.000 -360.000 .360.000 -360.000 -360.000 .360.000 -8.280.000

-2.372.661 -2.372.661 -2.372.661 -2.372.661 -2.372.661 .2.372.661 -2.372.661 .2.372.661 .2.372.661 -2.372,661 -2.372.661 -2.372.661 -2.372.661 -45.112.412
-806.324 -806.324 -806,324 -806.324 -806.324 -806.324 -806.324 -806.324 -806.324 -806.324 -806.324 -806.324 -806.324 -15.330.981

-1.238.716 -1.238.716 -1.238.716 -1.238.716 -1.238.716 -1.238.716 -1.238.716 .1.238.716 -1.238,716 -1,238.716 -1.238,716 -1.238.716 -1.238.716 -23.552238
.270.281 -270.281 -270.281 -270.281 .270,281 -270.281 -270.281 .270.281 -270.281 .270.281 -270.281 -270.281 -270.281 -5.138.969
-57.340 -57.340 -57.340 -57.340 -57.340 .57.340 -57.340 . .57.340 -57.340 -57.340 -57.340 -57.340 -57.34!J -1.090.224

I 7.755.516 7.755.516 7.755.516 7.755.516 7.755.516 7.755.516 7,755.516 7.755.516 7.755.516 7.755.516 7.755.516 7.755.516 7.755.516 141.165.6651
1 60%1 600/01 60%1 60%1 60% 60%1 60%1 60%1 60% 60%1 60%1 60% 60%1 58%1

I I I I
I -337.413 -337.4131 -337.4131 -337.4131 -337.413 -337.4131 -337.4131 -337.4131 -337.413 -337.4131 -337.4'31 -337.4131 -337.413 r -7.760.500 I

7.418.103 7.418.103 7.418.103 7.418.103 7.418.103 7.418.103 7.418.103 7.418.103 7.418.103 7.418.103 7.418.103 7.418.103 7.418.103 133.405.165
o o o o o o o o o o o o o -381,837

2.225.431 2.225.431 2.225.431 2.225.431 2.225.431 2.225.431 2.225.431 2.225.431 2.225.431 2.225.431 2.225.431 2.225.431 2.225.431 40.103.701
o o o o o o o o o o o o o -655.674

-1.674.237 -1.674,237 ~1.674.237 -1.674.237 -1.674.237 -1.674.237 -1.674.237 -1.614.237 -1.674.237 .1.674.237 -1.614.237 -1.674.237 .1.674.237 -31.049.849
-618.365 -618,365 -618.365 -618.365 -618.365 -618.365 -618.365 -618.365 -618.365 -618.365 -618.365 -618.365 -618.365 -11,757.230
-667.629 ~667.629 ~667.629 -667.629 -667.629 -667.629 -667.629 -667.629 -667.629 -667.629 -667.629 -667.629 -667.629 .12.008.465
-388.243 -388.243 -388.243 .388,243 .388.243 -388.243 -388.243 .388.243 .388.243 -388,243 -388.243 .388.243 -388.243 -7.286.154

5.743.866 5.743.866 5.143.866 5.743.866 5.743.866 5.743.866 5.743.866 5_143.866 5.743.866 5.743.866 5.743.8661 5.743.866 5.743.866 102.355.317 1
I 48% 48%1 48%1 48%1 48% 48%1 48%1 48%1 48% 48%1 48%) 48%) 48%1 45%1

-14.461.872
-7.760.500

.150.000
o

5.743.866 5.743.866 5.743.866 5.743.866 5.743.866 5.743.866 5_143.866 5.743.866 5.743.866 5.743.866 5.743.866 5.743.866 5.143.866 79.982.945
-1.215.655 448.138 1.960.677 3.335.713 4.585.746 5.722.139 6.755.224 7.694.392 8.548.181 9.324.353 10.029.964 10.671.428 11.254.577 -9.086.498

00000 13,7307 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 0,0000
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CONSÓRCIO PONTA NEGRA E PORTO SECO - ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA.
(EXPECTATIVA DE RECEITAS)

ITEM DESCRiÇÃO DA ÁREA Potonclal anual de Expectativa do inserçAo Expoctattva de Receita
% por tipo de receitaRecetta da Rel:lião" Inicial 10 ano

1 Receitas de Carga Aerea R$ 4.890.000,00 12,00% R$ 586.800,00 23,18%

2
Receitas de Carga R$ 9.545.000,00 17,00% R$ 1.622.650,00 64,10%Maritima

3
Receitas de Carga R$ 3.124.000,00 8,50% R$ 265.540,00 10,49%Rodoviário
Aluguel de salas e

4 refeitório e oficinas e R$ 56.333,88 100% R$ 56.333,88 2,23%
In'"rns servien. 1RoOm21

TOTAL R$ 2.531.323,88 100%
Observação: Valores obtidos em análise às Fonte: OCSL- dados 2016/ Aliceweb .

ANO 3 4 5 6 7 8 9
TAXA CRESCIMENTO - 67% 20% 20% 15% 15% 15%

Carga Aérea R$ 586.800,00 R$ 979.956,00 R$ 1.175.947,20 R$ 1.411.136,64 R$ 1.622.807,14 R$ 1,866.228,21 R$ 2.146.162.44
Ca rga Maritima R$ 1.622,650,00 R$ 2.709.825,50 R$ 3.251,790,60 R$ 3.902.148,72 R$ 4.487.471,03 R$ 5.160.591,68 R$ 5.934,680.43
Carga Rodoviário R$ 265.540,00 R$ 443.451,80 R$ 532.142,16 R$ 638.570,59 R$ 734.356,18 R$ 844.509,61 R$ 971,186,05
Outros Serviços R$ 56,333,88 R$ 94.077,58 R$ 112.893,10 R$ 135.471,71 R$ 155.792,47 R$ 179.161,34 R$ 206.035,54

VALOR TOTAL R$ 2.531.323,88 R$ 4,227.310,88 R$ 5.072.773,06 R$ 6.087.327,67 R$ 7.000,426,82 R$ 8.050,490,84 R$ 9.268.064,46

---...•.

ANO 10 11 12 13 14 15 16
TAXA CRESCIMENTO 15% 10% 10% 0% - - -

Carga Aérea R$ 2.468.086,80 R$ 2.714.895.48 R$ 2.986.385,03 R$ 2.986,385,03 R$ 2.986.385,03 R$ 2,986.385,03 R$ 2.986.385,03
Carga Marítima R$ 6.824.882,50 R$ 7,507.370,75 R$ 8.258,107,82 R$ 8.258.107,82 R$ 8.258,107.82 R$ 8,258.107,82 R$ 8.258.107,82
Carga Rodoviário R$ 1.116,863,96 R$ 1,228.550,35 R$ 1.351.405,39 R$ 1.351.405,39 R$ 1.351.405,39 R$ 1,351.405,39 R$ 1 .351.405,39
Outros Serviços R$ 236.940,88 R$ 260.634,96 R$ 286.698,46 R$ 286.698,46 R$ 286.698,46 R$ 286.698.46 R$ 286.698.46

VALOR TOTAL R$ 10.646.774,13 R$ 11.711.451,55 R$ 12.882.596,70 R$ 12.882.596,70 R$ 12.882.596,70 R$ 12.882.596,70 R$ 12.882.596, O
r-
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CONSÓRCIO PONTA NEGRA E PORTO SECO - ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA.
~(EXPECTATIVA DE RECEITAS) - :\

1 ANO_ Em, IIi!I!lI~8_ :IIIIIUi•••••• Jl19:m!1i:~ ~20~ W~~21~ ~tlWS;'~22~ 11U".:~23iWf',...

IIIrAXA~CRESCIMEm:O) - - - -

~
~Ca,ga Aére~ R$ 2.986.385.03 R$ 2.986.385.03 R$ 2.986.385.03 R$ 2.986.385.03 R$ 2.986.385.03 R$ 2.986.385.03 R$ 2.966.385.03

CãrQã"'Marítima ' R$ 8.258.107.82 R$ 8.258.107.82 R$ 8.258.107.82 R$ 8.258.107.82 R$ 8.258.107.82 R$ 8.258.107.82 R$ 8.258.107.82 =.
Ca'llaRodovjàno~1 R$ 1.351.405.39 R$ 1.351 .405.39 R$ 1.351.405.39 R$ 1.351.405.39 R$ 1.351.405.39 R$ 1.351.405.39 R$ 1.351.405.39

OiitiõSServi~'1 R$ 286.698.46 R$ 286.698.46 R$ 286.698.46 R$ 286.698,46 R$ 286.698.46 R$ 286.698,46 R$ 286.698,46

':'!0VALOR,TOTA1>_I"R$'" . '. 12.882.596.70 R$ 12.882.696.70 R$ .' 12.882.596.70 R$ .12.882.696.70 R$ •. ';'r 12.882.596,70 rR$ 12.882.696,70 .R$ 12.882.596,70

.' ,",':':':ANO!' "t',< .0 24 25

TAXACRESCIMENTO, - -
Ca'lla Aérea .•. R$ 2.986.385,03 R$ 2.986.385,03

Carga'MaÍ'Ítima'~""- ,::':,:':' R$ 8.258.107,82 R$ 8.258.107,82

Carga Rodoviário ..•. R$ 1.351.405,39 R$ 1.351.405,39

Outros' Serviços ' .. R$ 286.698,46 R$ 286.698.46

VALORTOTAL R$ 12.882.596,70 R$ 12.882.598,70

LICITAÇÃO N° 016/LALI-2/SBUU2018 - AEROPORTO DE UBERLÃNDIA .
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CONSÓRCIO PONTA NEGRA E PORTO SECO - ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA.
(CAPEX E ESTRUTURA DE CAPITALl

ITEM DESCRiÇÃO DA ÁREA UNID. MeOIDA QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOTTOTAL

1 Terraplanagem da área M' 8.000,00 R$ 4,00 32.000,00

2 Construção das vias de acesso M' 8.225,00 R$ 60,00 493.500,00

3 Guarita M' 30,00 R$ 1.500,00 45.000,00

4 Barreira de segurança. Cerca com concertina M 925,00 RS 200,00 185.000,00

5 Pátio aberto para colocação de containeres e cargas M' 2.800,00 R$ 75.00 210.000,00

6
Pátio aberto para estaoonam:lnto e manobra de veículos M' 11.000,00 R$ 55,00 605.000,00
leves e nesados {dentro a fora

B Galpão. Armazém M' 2.000,00 R$ 1.600,00 3.200.000,00

9 Área de escritóriO e treinamento M' 400,00 R$ 2.500,00 1.000.000,00

10
Centro de apoio ao caminhoneiro - Restaurante { área de M' 400,00 R$ 2.300,00 920.000,00
Iimoeza I reoaro dos caminhões, etc.
Equipamentos e Estrutura - (informática, balanças,

11
empilhadeiras, periféricos, móveis, equipamento de UNO 1 R$ BOO.OOO,OO BOO.OOO,OO
vigilância (CFlV), controle de acesso de pessoas e
cargas, etc. \

12 Projetos, estudos ambientais, bombeiro, etc. UNO 1 120.000,00 120,000,00

13 LtNa UNO 1 150.000,00 150.000,00

Investimento Inicial . --c-
7.760.500,00

ESTRUTURA DE CAPITAL

INVESTIMENTO:
CAPITAL PRÓPRIO
CAPITAL TERCEIROS

VALOR TOTAL R$

SO%
50%

8.480.500,00

CONSIDERAÇÕES:
CUSTO DO CAPITAL 12,68% A.A.
AMORTIZAÇÃO EM 10 ANOS (A PARTIR DO 30. AO 120 ANO DE OPERAÇÃO)
VALOR TOTAL COM R$

LICITAÇÃO N" 016/lALI-2/SBUU2018 -AEROPORTO DE UBERLÂNDIA.
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54.000,00

143.767,20

âlorJOtãI
8.000,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.000,00
5.200,00
3.600,00
34.300,00
1.663,20
4.004,00
2.700,00
12.800,00
3.500,00 R$

35.000,00
2500,00
4.000,00
6.000,00
3.000,00

143.767,20 R$

8.000,00 R$
4.500,00 R$
4.500,00 R$
1.500,00 R$
2.000,00 R$
1.300,00 R$
1.800,00 R$

34.300,00 R$
118,80 R$
286,00 R$

2.700,00 R$
3.200,00 R$
3.500,00 R$

35.000,00 R$
2.500,00 R$
4.000,00 R$
6.000,00 R$
3.000,00 R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

Outros Custos

Pessoal salários + encargos

CONSÓRCIO PONTA NEGRA E PORTO SECO - ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICA.
DESPESAS - CUSTOS DA OPERA ÃO

óéSêriÇã
Gerente Geral

Supervisor de Propecção e Fidelização
Supervisor Operacional lo'\

Auxiliar de escritório
Conferente de Cargas
Ajudante de Cargas
Operador de empilhadeira
Tributos Trabalhistas (100% custos trabalhistas)
Transporte
Alimentação

Terceirização -limpeza, Vigilância e limpeza
Portaria Porteiro - diurno e noturno (contratado)

Manutenção
Aluguel de equipamentos de movimentação de cargas
Serviço de Informática
Energia Elétrica, internet e telefonia
Seguro patrimonial
Outros custos diretos

LICITAÇÃO N' 016/LALI-2/SBUU2018 - AEROPORTO DE UBERLÃNDIA.
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Folha n°DNSL

Brasília, 22 de junho de 2018.

Membros Técnicos designados no AA 0790/LALI(LALI-2)/2018

Presidente da Comissão de Licitação - AA 0790/LALI(LALI-2)120l8

Ref.: Licitação N° 016/LALI-2/SBUU2018 - concessão de uso de área para exploração
comercial e operacional da atividade de armazenagem e movimentação de cargas
Internacionais e/ou Nacionais no Aeroporto de Uberlândia - Ten. CeI. Aviador César
Bombonato.

"Encaminhamos o processo em epígrafe para anál ise de Proposta de Preços, Plano de

Negócios e Documentos de Habilitação da empresa PONTA NEGRA SOLUÇÕES LOGÍSTICAS

E TRANSPORTES LTDA, CNPJ n° 06.522.265/0001-36 (Hs 385/508) para análise e parecer dos

membros técnicos designados pelo Ato Administrativo 0790/LALI(LALI-2)12018, com posterior

encaminhamento à Coordenação de Licitação de Concessão de Áreas Grupo A para providências

cabíveis.

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa

Setor Comercial Sul, Quadra 04, Ed. Centro-Oeste, Brasilia - DF,
CEP 70304-906 - Fone: (Oxx61) 3312-3550

HOME PAGE: http://www.infraero.gov.br

PEC 3ó294/01
WBLULALI-2

~
WLICEIA B. LOPES LOURENÇO

Presidente da Comissão
0790/LALI(LALI-2)/20 18

PEC: 36294/01

Assunto: Análise de Proposta e Documentos de Habilitação

Para:

Da:

l"~INFRAEROl~_A E R o P o R TOS
ÕO!? •••••~." • ~
.~:c'~
DESPACHO N" 667/LALI(LALI-2)/2018
~;:~

http://www.infraero.gov.br
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.~INFRAERO
~_AEROPORTOS

DNSL Folha n°

'V/o

DESPACHON.O 54 /SLDP/SLPSI2018 Brasília, <12 Sde junho de 2018.

, ,

De: Membros Técnicos designados no AA N° 0790ILALI(LALI-2)/20l8

Para: Gerência de Análise Financeira de Investimentos e Projetos - FOlP

Assunto: Plano de Negócios - Licitação n° 016/LALl-2/SBUU2018

Ref.: LicitaçãonOOI61LAL1-21SBUL/2018

Anexo: PEC N" 36294/01

Solicitamos o apoio dessa Gerência quanto à análise do item 8 do
Plano de Negócios anexo, pertinente ao "Estudo de Viabilidade Econômico Financeira" (Págs. 503
a 508) apresentado pela Empresa Ponta Negra Soluções, Logísticas e Transportes LTDA, referente
ao processo de concessão de uso de área, com investimento, para exploração comercial e operação
da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no Aeroporto
de Uberlândia.

2. A exigência de apresentação do estudo está descrita na letra d) do item
11.1 do Edital de Licitação, conforme transcrito abaixo:

"lI. DA APRESENTAÇÃO E DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:

11.1. Para habililar-se no certame, a licitante vencedora nafase de lances deverá satisfazer
os requisitos constantes no sub item 11.2 e. ainda, apresentar os seguintes documentos:

d) Plano de Negócios para o empreendimento contendo, no que couber, as informações
sobre o Conceito do Negócio, Mercado e Competidores, Equipe de Gestão,
Marketing e Vendas, Produtos e Serviços, Estrutura e Operação, Estratégia de
Crescimento e Estudo de Viabilidade Econômico Financeira que comprove a
viabilidade do negócio, baseado na Proposta Comercial ofertada e dentro do prazo
estabelecido no subitem 12.1 deste Edital, contendo, no mínimo, as seguintes
in.formações: "

3. Estamos à disposição para os esclarecimentos necessários.

Membro Técnico AA N" 790/LALI(LALI-2)/2018

PEC 36294/01
CAT/SLDP

~~
ARTHUR DE STRO E SOARES

RECEBIDO
OFFO

,,"Orol.02.02.01 - Nr - 2.0UE (GOl)

Empresa Brasileira de Infraeslrutura AeroportuRria
SCS - Quadro 04 - IlI11CO A - EdifTcio lnfrJero

CEP 70]04-906 - BRAS(UA - DF - BRASIL - Fone: (Ou) (61) 3312-) 173
Homepage: hup"/www.infraero.govbr
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Memorando nO 494~ /FOIP12018
Brasília-DF,0 de julho de 2018.

Senhor Rodrigo Otávio Jacome de Medeiros
Gerência de Desenvolvimento de Produtos e Serviços - SLDP

Assunto Análise da Viabilidade Econômico-Financeira de
Empreendimento.

Referência: I) Despacho n° 54/SLDP/2018, de 25/06/2018;
2) E-mails de 29/06/2018 e dc 04/07/2018;
3) Licitação nO0I6/LALI-2/SBUU20 18.

Anexo: I) Fluxo de Caixa elaborado pela FOIP;
2) PEC n° 36.294/01.

Em atenção ao documento I da referência, encaminhamos parecer sobre o Estudo de

Viabilidade Econômico-Financeira apresentado pela empresa licitante Empresa Ponta Negra Soluções,

Logísticas e Transportes LTDA, CNPJ n° 06.522.265/0001-36, referente ao certame da Licitação n°

016/LALI-2/SBUL/20l8.

2. Por oportuno, informamos que não é nossa atribuição emitir parecer e realizar análise

qualitativa e quantitativa das variáveis e premissas informadas pelo licitante e, de nenhum dos elementos

técnicos do Plano de Negócios do Empreendimento apresentados em proccssos de concessão de uso de

área. Compete a esta Gerência realizar a análise exclusiva do Estudo dc Viabilidade Econõmico-

Financeira, um dos componentes do Plano dc Negócios.

PARECER

3. O Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira apresentado pelo licitante atende os

componentes editalíssimos exigidos no item 11.1, alínea "d", listados a seguir:

•

•

d.l) Fluxo de Caixa do Empreendimento: projetado em conformidade com o intervalo

temporal da concessão de 25 anos;

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SCS - Quadra 04 - Bloco A - Lotes 106/136 - Edifício Centro Oeste

CEP70304-906 - BRASÍUA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312-3294

Homepage: .b.llR://www.infraero.gov.br

http://://www.infraero.gov.br
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Continuação do Memorando no~~48 IFOIP120J 8.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

d.3) Tributos incidentes sobre as Receitas - conforme previsto no regime não acumulativo

e atividade econômica;

dA) Projeção de Despesas Operacionais - segregadas por tipo;

d.5) Ônus da Concessão - a proposta de ônus de concessão são os valores ofertados pelo

licitante sendo Adicional de Preço Fixo (APF) de R$150.000,00 e Preço Mínimo Mensal

(PMM) de R$ 30.100,00; Valor Adicional Variável de 15% sobre faturamento de carga do

modal maritimo, 27% sobre faturamento de carga do modal aéreo e 20% sobre faturamento

de carga do modal rodoviário;

d.6) Depreciação - ao longo do prazo de concessão e com base no investimento total;

d.7) Imposto de Renda sobre o Lucro - conforme sistema tributário lucro presumido;

d.8) Custo e Estrutura de Capital - utilizado capital próprio (50%) com custo de 10,00%

a.a. e capital terceiros (50%) com custo de 12,68% a.a.; conforme informações da licitante;

d.9) Valor do Investimento e Cronograma de Desembolso - valor de investimento total de

R$7.745.500,00 com desembolso no primeiro biênio do contrato da licitação;

d.lO) Indicadores Econômicos do Empreendimento - Valor Presente Líquido (VPL)

positivo; Taxa Interna de Retomo (TIR) superior ao custo de capital e Playback Econômico

(PBE) inferior à J52 meses.

4. Entretanto, a FOIP verificou inconsistências no Estudo de Viabilidade Econômico- •

Financeira do licitante e as corrigiu mediante novo Fluxo de Caixa no padrão Infraero. Os ajustes são

pontuados a seguir:

• O Fluxo de Caixa FOIP foi elaborado a partir de informações da guia Fluxo de Caixa do

licitante;

• Utilização das alíquotas tributárias informados pelo licitante por se tratar de atividade com

tributação diferenciada;

• Utilização do valor do Ônus de Concessão calculado pelo licitante;

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SCS - Quadra 04 - Bloco A - Lotes 106/136 - Edifício Centro Oeste

CEP 70304-906 - BRASíLIA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312-3294
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• Adequação da amortização integral dos investimentos no prazo da concessão e desprezada a

informação de depreciação do licitante por não refletir o total investido;

• Acréscimo da despesa referente à juros que não consta no fluxo de caixa apresentado pelo

licitante;

• Elaboração do cálculo de IRlCS no padrão Infraero pois o cálculo do licitante não observou

como base de cálculo a apuração de resultado da forma correta, mas um misto de resultado e

caixa num mesmo demonstrativo;

• Cálculo do custo de capital ponderado WACC, pois o licitante no cálculo do valor presente

considera apenas o custo de capital próprio.

Estes ajustes alteraram o Fluxo de Caixa do Empreendimento e os valores dos

indicadores financeiros avaliativos do projeto estão conforme quadro a seguir:

INDICADOR LICITANTE FOIP

VPL R$ll.254.577 R$16.982.445

TIR 16,84% 27,80%

PBE 13,7 anos 11,31 anos (136 meses)

Custo de Capital 10,00% 11,34%

6. O emprecndimento demonstra-se viável financeiramente, com Valor Presente Líquido

de R$ 16.982.445, Taxa Interna de Retorno de 27,80% e o retomo ocorre ao longo do décimo primeiro

ano.

CONCLUSÃO

7. O empreendimento é viável economicamente, mantidas as premissas e variáveis

indicadas pelo licitante com os ajustes realizados, os indicadores financeiros avaliativos calculados a

partir de. Fluxo de Caixa projetado para 25 anos, descontados ao custo de capital

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SCS - Quadra 04 - Bloco A - Lotes 106/136 - Edifício Centro Oeste
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apresentou Valor Presente Líquido positivo de R$17 milhões, Taxa Interna de Retorno de 27,8% e o

PBE ocorre ao longo do décimo primeiro ano de concessão.

I
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Diretoria de Planejamento, Orçamento e Relacionamento com Investidores. DF
Superintendência de Gestão Orçamentária e Finanças - DFFO
Gerência de Análise de Investimentos e Projetos - FOIP

Validação do Estudo de Viabilidade - Licitação n° 016/LALI-2/SBUL/2018
licitante; Consórcio Ponta Negra e Porto Seco

Fluxodecaixa Parâmetros Ano_Ol Ano_02 Ano_03 Ano_04 Ano_OS Ano_06 Ano_07 Ano_OS

!!~~~.!~..~.~.. . i... .. + ci+ ci.~.:...... ~:~~.~:.~¥.~...4.227.311 ~ ~~~!.~...!..!.~..L ~.:~!.:.~~~..; .!.:~.:~.~.?.L ~:~~.~:.~~~..1
..........S~.~~~..~.~.~~~.... . j ! 586.800 ~ ~.!.~:~.~.~..l .~:.~??:.~.~?.L. 1.411.137 ; ~:.~.?2.807~ 1.866.228 ~

Carga marítima ! O~ ..~:L i6iz.6S0 i ..J:?g.~:.~~.~..L. 149 i ~;.~.~.?:~.?.;.L...5.160.592 ~
...~~!]!~.!~Er.~~.~.~... ...:::::::::::::::::::::::1..... .. j O; "':':::::::::::::::::::::::._.p..L~:::"""""'2~~:.:~º,L.. H ~3.45? ..: ?..~.~:~~:?:H H ~.~~:??~J .!.~~.:~.?~.l:::::~::::~~:~jº::!

..........g.~!~~.~...... .. . i... O l ~.~ ~~:.~.~~..~.. 94.078 ~.~~:.~.~~ }..~:?:~?~..L."... 1?~.:!.~.~.1 ~?.~:.~~.~..;
~.~~.~~~~.~.!~.~.~!~...... : : ~.~~~.:~~.~.~~.~.~~:~~.?.~...-2:~~.~~.~.~~..:... . :~.:~.~~:~.~.. -3.389.679 .3.594.~! ~ ~.~:.??~.:~.~.~.;.....:~:~~.~:.~~..j
...........~.'!.~!~~I..f?.~.!P..!.!~!.~~~t;Jls ~..l -J08.oo0 l -2.J91..41.5 ; .2.503.774 :?:.~~~:.~~..~ :?:~.~:~!... .3.01.4.51.5 i -~:?~?:.~~.~l
.......~~.~.~.~.~!" _ .j.. .,.!............. O i ::::::::~!~~;~:I:.~:.~!..!.:.?~..L ~i:07.7:.iõ6 .1:p.?!.:.~P.~.L.. -1:~?.?.:.?.~..; :.;.g.?!..:?06i :.~.:~??..~~~..;
Outros custos 1 L....... O~ Oi :.~;g~.L. -648.000 :.?~8.000 ~ -648.000 i -648.000 ~ -648.000 j

.......6~.~~..d~.C~~.ce.ss.ã~ ) O~ ..::::::::::::::::::::~:l" :~~.~:.~.~~.l :!..?~:?~.~..l... -934.281 :!.:!?~:.~~.~..L :.~;.~.~~.:~g.~.L :.~:~~.~:.?!?~..J
.................;.ty.~.!~r..~.i.~~ ) .::::::::::::: ""0'7"" ~...........-360.000 ! :?.~~:~.L :.~~.:~ :~~:~Q.L- p36<?:~.l :~~.Q:.~..!

n'!"~VVAA~reai2~o.o/'.ijroo.~.j ::N.:~~:.;..••••..........:J:J;;;::L:1HI::;..•...........~.~;::~;.i-~~:!3l::L ~.~;gH%i,
........Y.Y~..~~Ef1.~..~.~:.!.~!p..~! 15,00% i P...l ~... .. ::?~~::~.~~..L. ~p.~:1.?1..L. -487.769 ~ ..~~~:~:??..: ~.~!.~:~.?.~L .774.089 ~
....~~.E~:.f1.~..!.~:.~~~.~r.~....:::::::2

2
'O
o

!,...•.0000•.•....•.•.%"...........•.I.": ,, _.H....... . Oo" ••. ~.:--. O ; .53.1~ ..~ ~.~~:~~e...L... .:.~~;.1f.~..l .~.?.!.:?~.1i .146.871 :.~.~.~:.~p.?..~
...................~~ ..e.!!.~~~~.:?~.0.':!f.~~.LH... O -11.267 i .18.816 ! ,22.579 ~ -27.094 j •.•....:~~:.~.~~ ..l ~~.?:.~~?..J

.~~!e.~~~.Y..r:!.~!.~.'t'.~!.~ : !. ..,91.06~::!..::: :;9i.065 -659.398 i P?~~:~?~..~ :::::::7:Ü#..:~~~:::..:..::::::::::::~!.~;~~~:::r ~?~~.~?.~... .780.~ i
............!~.?!.~!.?~..~!?~!.~?. 6 65%i O i o :i6.iii33'l.. -281.116 ~ -337.339 i :~~:.~~?.j -465.528 i -535.358!

Juros recursos de terceiros - ~, ;.. .. ~49i:õ6'5'T .491.065 -491. _441:95.8.'(.H ~.392"..8"52T .343:.!.~?.j ~294.:639.t .245.53"i"1
Investl~~~t~................. ::::::::r: :::~;:~~~:;!.:~:1..: :.~:.~!.~.:7SO... :::::::::::::::::::::_~.. . on ••••••O..~..H........ .. _ ::~:I... ° i :::::::::::::::::::::::::~:r o.!

Luvas i... .. ! :~.~~.:~.~.l i..... . .. ::::::::::::i ...f !........ .. f j
Capex -3.872.750 i .3.872.750 i i

Ano_OS

8.050.491

...~~:~~.S.:.S.Q1..!
.....~~~.?:.?~;..j

~6.000 i-6.000

Parimetros .FluxoContábil Ano_OI Ano_02 Ano 03 Ano_04 Ano_OS Ano_06

I~L~~E~.!~~~ ! '1'" O j .º.l ~:~~~.:~~~.L....4.227.311 ~:~?-~:.~~.L.~.087.3~~..l .?:.~~:~~7
H!?~~p.~.~.~.~ l l ~.~~!.:065~ -599.06?.f :.~:.~~g;.~.~~.LH~~.:~.~~:~.~.4 :.~:.~~9:.~.?~..~ -3.594.8~!...I :.~;.??~.:682

H !?.~p.~~.~.!~.!~.~..:.~.p..~~ .1.. ;... .. 2.J,.. O i :.~~.~;.!..~.~..L... . ~~.?~:?~.~.J... :.~~.~;.??..L... -336.7~~..1.... . :~.~~.:?61

(:J..~~.~~!~~.!~.~..:..~~! .1.. [... ..:~:~~g.~ :~:~~~... :~;.~~.L :~:~.L........ .~;.~.~... .6.000 l
(:J..~.~E'~~'~~~~'~"~'~"~~'~"~!'~"""'''''H''''........................•.!. H ..l,... .497.065 ~ -605.065 :~~~:~~~..L... 657.701 i !:.~H~g.~.?~.L 2.882.984 3.118.929 ~I . .. O i -324.009 i ~54io96 ~ -649.315 ~ -896,055 -úijii46"3""
!:1.~.~~~~~..~~.~~~.~.~~~.~~ ! .l. O : O'T ~12isõ4..1... ~2"Dl:9il '... -Úi4.93..r ~292.192 :..j36 ..o"iii.i -386.424 ~

............................... ~LL ::..:..:::::::::::::~;~~~L ::::#.::i :::::::::::::::~::I .. :: :'iil;:~~::r::~._:jEi~~T]..:: ~.24i.4.93..~..:.•...................•.•.•.•.-_•.2
1
•.•.9
9
...•.•
4
2.•.•:•.1
7
•.•.994•.•.2.•.•.•.•.I..,:::::::::::~:~:~~~;~?E::l:::::::::::::::~~#.~;ii4':l

.. . !.1!.~~~~!.~r!.~!..(~..?~..~L. ....}.~~.~~.LH l?H.l _._~..L.H..H..... .81.00? ~ :.~.~~::??~..L_.. -162.329; -224.014 i -257.616 i
........J.~!.~~~~~.~!.'l.':!!!..~.?.!.!!!..~~f!.t!.~.... .. :~??:065 ~~:~?..1..._ on •• :986.259 ~ 1.1.6.606 l 691..0J8 ; ~.•.~!.~:~?~...L:..::::::::X~~~~~~~r~::=-i68B:466..!
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Fluxo de Financiamento

Dir. de Planejamento, Orçamento e Relacionamento com Investidores.
Superintendência de Gestão Orçamentária e Finanças - DFFO
Gerência de Análise de Investimentos e Projetos. FOIP

Validação do Estudo de Viabilidade - Licitação n° 016/LALI-2/SBUL/201B
Licitante: Consórcio Ponta Negra e Porto Seco

1 2 3 4 5 6 7 8
Fluxo do Projeto ANO_OI ANO_OI ANO_03 ANO_04 ANO_OS ANO_06 ANO_07 ANO_OS

(+) R~ceitas ! j 01 ~.L ~:~31:.~~~.l ~.:~.~7.3111 ~:p..?~.:!..?~-i....... 6.087.328 7.000.4271 8.050.491
!:J..~~~p.~.~.~~.... . _.~ i i 4.9i':Õ6Sl ~.?~~.:~~.?..l-2.850.812 i }.:~.~~:~~..~ -3.389.679 i .3.594.897 i... . :.~:.?.?.~.:~.~.~.l-3.98.~:.~~~..l
!:t~~E.~~.9.P..~~~.~!!?~.~.I........................... ...! j ::::::::::::::::~~~~.:~.6sT ::?~~:Q~.?..i :.~~.~:.~~..! ~.:~.~:~~~..; 1.683.094 i 2.492.431 i... 3.225.745 1 ~:~~.;:.~.~~..l
t:J..!.~.P..~.~.~~.~~..~.~.~~~.l.~~.~.~. . i... i Oi ° .324.009 i -541.096 i .649.315 i .779.178 i :'896.:055"1 .1.030.463 i
(=) lucro Após o IR ~ :.49i~o65T.. -5 .643.498 i 459.366 1 1.033.779 i 1:7ii'2SiT" 2.32~Ú'9'O'1 3:'03'1:"2"27.1

(.) Preço Básico In[~j:~j.:.:.:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::..J::' .::::::::::::j~~;~:I... O O "':=:::9:[' ~.~ O :::::::::::::::::::..9:L ~..;
t:J..!.~~.~.~!.~.~.~!~.~..~~.~~.......... .. i !. :.?:.~?~.:!?Q.l -3. . !.... ~_ .1
~.~J..~~.p.!~.~~.~_~~~~.~~E~~.~..~.~..!.~.~.~~.i.~.~.~+... . : ?:.~.?~.:??.Q.l............ O ~ g..;... . :::::~:L O ~.l O i
'.:.! ..~~.~~.~~D!~..~.~.~~E.~.~.~..~.~.!.~.~.~.~.i.~.~.~..... i.. : 9..1......... O -387 .275 :~.~!.:~!..~..; :~~!..:~.?:?.l..........387.275 .387.275: :~.? ..~.?.~..]
~.:=:.!.~.~.~~~.~..~.~.~~.!~~..~~..~~~~~~~ 1 : -641.065 1 ~:.~.!.~.:~~~......-1.030.773 7?:~~ 1 ~~;.~ ..t... 1.325.978 1.942.415: 2.643.952!
~=~y~.~~f~~.~j~.~.~~.~.~...................... ~........... :::L:::::::=~::~:~~~:;~~~:F-~.~:.~.~~:.~~.~.. :=- ~4:6S.7.:42~.i..::: ~~.:~.~~:~~.~..f... . ~~:~~.~.:~.~~.t....5 .015.99~ ..~:.~~~.:~.?~.t:.~:.~~.;~:~.l

1ANO_Ol !ANO_02 1ANO 03 ~ANO 04 !ANO_05 1ANO 06 1ANO_07 1ANO_OS

Saldo l:?~~.~~!?~ _.. . ! 3.872.750,00 ?:~?~:?..~Q.li..••.•..••••••••~~3{.8;~7,~2.;.7.~S.~O.L••••••.•••~3~!.48;~5.475 i 3.098.2ü<?.l ~.:?!.~:~~~..L......... 2.323.650 1 1.936.375 i
Juros ! 491.064,70 i ~.~!.:~.~!.?~. . ~.;.:~.~~,23 : 392.851,76 1 343.745,291 i94.:6.3ã;ã2'T 24is32,35Ã~~rti~~'çã'~ 01 O 387.275 i 387.2751 3iiá:i7S'1 387:.27sr 387-:l.7s.r 3s.7:.275i

captação de Recursos de Terceiros
capex 7.745.500
Capital Próprio 50,00%
Capital de Terceiro 50,00%

Custo de Capital
Custo de Capital de Terceiro 12,68%
Custo de Capital Próprio 10,00%
WACC 11,34%

Resultados Financeiros
VPl Projeto 16.982.445
VPl Rec.lnfraero 19.123.008
TlR 27,8096
P8E 11,31

OS/07/201~
J ., ,',

r/&-Q-
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, 2:l Validação do Estudo de Viabilidade - Licitação n°
, O licitante: Con",,,'o Ponta Negra e Porto Seco
l>.

Diretoria de Planejamento, Orçamento e Relacionamento com Investidores. DF

Superintendência de Gestão Orçamentária e Finanças - DFFO

Gerência de Análise de Investimentos e Projetos. FOIP

FluxodeCaixa Parâmetros Ano 09 Ano_lO Ano_ll Ano_12 Ano_13 Ano_14 Ano_15 Ano_16 Ano_17

Receita Bruta .. !... . j ~:.~~~.~~.~.llO.646.774j 11.711.4521 12.882.591 ~ 12.882.597 ~... ~~:~~~:.~.~!.i~~.~~.~.~:.~~!..;~.~:~~:~~.?.l~~.:~~.~.597i
...........~.~.~ç.~..~.~.~~~ . ! ~... .~..;~~.:~.~.~.L.:::::::..:::X~~:#;~~!::t2"..7"14:895. !' ~:~~~.:~.~~..L. ~.:~.~~:~~.~..L... . ~:~~~:~.~~-l...2.986,385 2.986,385! 2.986.385~

Carg~..~aritima _ !........ . 1 ?:.~~.~.~.~~.;...6.8~~:.~~~..; i:sÕ7:37:U ~:.?5.~:.;9.~..l ~:.~.?~:~~8~ 8.258.1081 8.258,108 .::::::::::::::~;:~:~~:j:~:L~:.~~.~:;9.~..;
....~~~~~..!~.~!.~.~.~.~.... ".."",,...... . : """..,, ~.?~:.!.~~.l !:.!!.~.:~~L. ~:?~~:~~g.L........1.351.4~~..l. 1~~.?~:~.?..;... ..i;"~~~:.:~~~:l..1.351.405 1.351.405i ,~}~,~:,~~..i
Outros ; i 206,036! 236.941L. ,~.?~:~~.?.j 3.~.~:,~~~,L.286.698; ,,"~~~:.~.~~.L::::::::::~:~:~;:~~:~::!::::::::::::::::::?~~:;~~~T:..... ~.~,~:.~~~.J

~~~p.!::~~.~.!~~~.~~..... ! : :::::::::~;:~~~~~:r:::::'-4.~.~:.~.~~..L ~.,~.~~.~!.~.~.1.::?:.~?~:.!87; ~?.:~.~!.:~~.~.~-~:.~~.?:.~.~;..: ,,"'~~,:!.~.?~.~~.L.......-5.127.081 ~ ..~?:~~.?.~.~~!..!
..........E!!.~~~(g.'!.~P..~.~'!.~.~!~'!.!~_ ,,' f _._ , :~:~~ ..!~.!...~ ~~:~.~:.~~..L. ~:.~~:.~?.~..~... -4.270.3~..~... -4.270.388~ ~::?.:?P.:.~..l -4.?!.~}~ ..L -.~:.??~:!~..~ ,..~:?!~:.~~..j

Pessoal ::::::::::l " " ; _._.:.~.077.2.~.~" :;.:~?.?.:.~~~..! ,,'~.!:.!.~:.~.~?.l..:.~:.~~:.~.~?.L:l,184.927 ~ -1.184.927i -1.184,927~ -1.184.927i -1.184,927i
Outros custos : " f :.~.:~.~.l .~~~.~:g~..: ~!.!3.:~~.l :.?!,~:,~,9.~.L -71 -712:8~ªJ ::::::::::::::~:?:~~:;~:~:L-712,800i

.......::::::::::::::q:~.~~.:~~:~;?~cessão ::::::; """"".""1 :.!:.?~~.:!10~ -1.960.877 ,,""'~,~:.!.?~:~~.~.l-.~:~?~:,~,?.!..!... -2,372.6 -2.372. """"",,:.?::!?~:.?.~!..l -2.372.661i 3}.!.~:.~~~]
..........,"""",!l.Y.~~~L~!.~~"""',., ; _ ; :.~.?~:~.l ~~~.~_._0.?~..l ~.~.?~:~.l -360.000~ ~~.~9.:.~.0 -360,,~.i..... ~~.~.º:P.!?~..L:~=:~::~:~~~~~:~:r:~~-º:-º~.,~

........~1.Y.Y.~... .. ".""l... -1.705.110~ :;.:~.~,~:,~.??..L. :~:,!:?~:~~.L :.~}?.~:.~~;..; -2.372.661~ :.~:.~?.~,:~.~..~..L.. -2.3.?~:.?~!..L :.~:.~.?.~.:~.!.1 -2.372.661~
WA Aérea ~ "" ?.!.~~..L -579.464 ~ -666.383 ~ -733.022 .806.324 i -806.324 -806.324 ~ .806.324 ~ -806.324 i -806.324 ~.....::::::::::~~::?i;~~.~.~~{y~.~:::1 """""".~?!..0.?~..L ~89(ú.o2..i =i.:02i"732' :i.Ú6 ..1"06 ~.i23i'7i6.T ..- -1.238.716 i -1.238.716 ~ :::::::::::~~:;?38:7161 .Lúii.'iún' ~i !

..:..:::::::::::::::::::::::Y.Y.~..~~:.~~..!.~r.~~~!r.~.: ?~~.0.?~j ~.i94~'23'7"t -223.373 ~ -245.710 i ~2io~'28iT :2"70~2ii"i'''!""""" ~2.7O'.2.8i..<> -270.281 -2

""""""""" Y.Y.~.P.~~~~~..~!;.0.'i££~... .. ?g~.~..! .. "."." .. " ::~~:?~.!...l ~:~~:!.;j88,... . .~52:ii.7.1 '''''''':s7j4(jT'' -57.~~E::1..:::::::::::::::::~~?::#~#.::I:::::::::::::::::~~:!.;j~..L _ -57.3 -57.340 ~
....1!.!~p..~~~..'!.~!.!.~.'!.~~~.... ; -812.087~ .855.330 .877.02 -905.799~ -856.693i -856.693; ..~~~~:.~~~...!.. ~.~~~:.~~!.~~.~:.~!!.~..:
................~~,?~,~!~:.~9.~!~.?... . ~:~:65.%.! ~.6i5.:66ir...... -708,010 -856.693i :8"S6:69i~.- ._ ~i56.~693! ~~.~~:.?~.~..!... -856,693 -.~~.~:.~~~..i

Juros recursos de terceiros ~.i96:4.261 -147.319; -49.106..t" O..t .. 0'1'........... Oi O Oii.~~e.st.i~~~t~' ....o.t o"!"". 'O.t... .. """""""'o..! Õ.;-.......... O ! O o'!
....................."...... Luvas i " :::::::!.: "::::::::::::::::::1, ..., .. ,., .." :... . ,. ,!. """"""""" 1

......... '" ""., ! ~ _".. " ,. .~... . !"
Capex

Fluxo Contábil i Parâmetros Ano 10 Ano 14 Ano 16 Ano 17

(~}..~~.~~.~!.~~" _... . ", -.1.. 9..~~.:~~ ~~~~.~~.!.?~..L 11.711.452l 12.882.597 12.882.597i !.~~.~~.~!..l ~~.:~.~:.~~!...112.882.597j 12.882.597i
":t~,~~!?:.~.~~,,, .. ! :.~:.~~~:.4~ " -4.541.413! :::::::::~~~:~:~!.):~:~:l:~..:::::..~s:i7.(i:~!:::::::::::~~~:;!.~Z;~~:!:l:.?:.g.!.:g.~.H .. """"~~.:~.~.?:.9.~!..i ::::::::~:;,~~;:~!:;~#:!]::::::::::~~~;!?I~i~:l
~,:t,,~.~.I?~:.:!?£~,'?..:S~.p.,~~"" -336,761 -336.761 .33~:!~.~.L " :,~~.~:.?~!..L. -33~:.?~;.~ " :.~~.~.?~.Ü~~.~.~:.?~.!..! "."."",,.~,~,?~J~.~.l :~~.~:.!.~~..i
~.:J..~~.~.~!~~.!~.~..~.~~!.... _... .. , _.::.~.:~~.", -~:~ ~~:~.~.!.:.~:.~J ~~:~~..:._ ~~.:.~~.L._._:~.:0ID! .6.0~~.1 :.~:.~~..,
t:'--~~~:.~.~.~!~.~..~.~..~~.:..~!.~... ...! ~_ ~:.~.?~.:~ 5.762.600 2:.~~~.:~.?.?..l 7.363,6491 7.412.755 7.412.755~ 7.412.755! 7.412,755] 7.412.755
( ) Imposto de Renda I CSLL . 1185032 =ij'6i.7ii7: -1,499,066 i :;...•.648 972.........•,1 _1_648.972""'" .1.648.972 ~i648:97Tr-----..:1:648..972..1 -1.648.972"':

::~:::::..:::::::::: ,."""""" IR....... :::::::::::::::::::::::::::::::: ..:::[":::::: ..::::::::~~.~~.~. - ~444: 387 . ~... :•••-:.•.••:6•••.•jl;_•.8~2•.•.••••3~.•.••••:6.•.•:?53.••:.•1••••..: """"':618:365 ,... .. :6"1':;1."36s"1' ~61s:365 ..i
............ CSLL i 2,88% 44~}.~?..~...... ~Ht~~::!.."".." :~.~~:1.~~.+"..~~i.::,j~i+.:~;~~;~..~~::L_.. "" ~618:365 , -6ÚÚ6S ..t ~6iB:"365..!..................._.::::::::::::::::::~~~i.~!:~~~U~::?~~::~X:::::::..:::!~;~:~L~::::~:.?~~:.:?~~..l -340.697 i " :3"74:.7'6in !.i~:?~~...L... -412,243 1 •••••••••..•• =412:243 :4i£243 ..r: :::..::::::~~~:?;:?~~J

"""J:!..~!!.~r.~,~!.q.'!!.~,'?,,~!.~j~~.t!~._._... . """",, : _~:~.!:.~~..: ::::::::::::~~~~~;#.!i.::!:::~;:~~!;~]""""~:!~.~:.~.~~_.~~.763.i83 - 5.763.783 83 ._.._ i.76i7~~~!_._..~:!~~.783i
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Di. de Planejamento, Orçamento e Relacionamento com Investidores.
Superintend~ncia de Gestão Orçamentâria e Finanças - DFFO
Gerência de Análise de Investimentos e Projetos - FOIP

alidação do Estudo de Viabilidade - Licitação n'
licitante: Consórcio Ponta Negra e Porto Seco

9 10 11 12 13 14 15 16 17
Fluxo do Projeto ANO_09 ANO 10 ANO_H ANO_12 ANO_13 ANO_14 ANO_15 ANO_16 ANO_17

~.:+:l.~~.~~.i.~.~~... . 1.. ,..... 9258064 j 10646774: 11 ?!!.:~?..21... 12.882.597 !~.:~.~.?S..97 1 .!.~:.~~~.:?.~!..l....12.882.597 12.882.597 i 12.882.597
t:l.!?.~p..es.~~ L +.. :::::::::~~;:~~~:~~:~:t::::::::::::~~~~~:{~Ú::!:~:.~~~.:?~~.L-~:.!!.~:.~.~!..~-5.127.081.~ -5.127.081 i -s. -5.127.0811 -5.127.
t:g.ucro Operacional _ .l.. ! ~:g~~.~~.?.U~:.!~.~:.?~~..! ~:.?!.~.:?~~.L.7.706.410 f :::::::::::::i;!~~;~~~I::::::::::::f!.~~:;~:i~:r..!.:!.~.?:.?!.~..i.... 7.755.516 ~ 7.755.516
t:J..!.~.e.~~~~.~.~..~.~.~~~./.~?.~.~ !... . ! :.3~:..8~~3..0~:..6~.238~.~.; :.4~.:..7~4~.2~:..S?~7..4!...! :.~:.~~~.:!?~.~.l.,"",..".:,~:~~.?~..L :.~.~.~?.~..L :.~:.~.:~.?~.L. :!.:~.~:.~!..~,j~:i~:~;!!.~j:::::::::~!:;~~:~!i.J
t:g~~.~~.~p.~~.~.!.~.... .. i. 5.280,670 ~ 6.057.437 1 6.106.544 i 6.106.544 ~ ~:.~g.~:.~..L6.106.544 ~ 6.106.544 ~( ) Preço Bâsico Inicial : ! oT.... o'.~ 0 1" _..-or. . 0..: 0.r' O~ 0 1 '0'1
.. : •••••••••••• ,",............................... . .....................• 1 "'! •••••••••••••••••••••••.•••• + _ •......... _ ~ ~ _ 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••.••.•••.•••.•••••••••••••••••••••• + ! -

!.:J..~.~~.~~!!.'!.'.~.~!~..7.S.~.~.~.~........................ .1 ._ ,.... . 1 ! ~ ) 0_..: o' -_,.!. '._ ! + !
(~'-.~~.e!~.£~.t?..~~.~~~~~~~.~.~..I.~EE~.i.~.t?.~ .L ..1 9..1 ~..L... . ~.l O : g..;... O i ~..]
k'-.~.~~~.~.~.~~~.~~.~~.~.~.t?.~..~.~.!.~.~£.~!E~~..... . ,1 _ 1...... -387 .275 :~.~.?:.~!..~..i 7.~.~!..:~!..~.l :~~.?~!.~..~ ~.L.......................O j O 1 ~T: ~..j
!.::.~.~.~.~~.~~.~..~.~..~~!~..~.~..~!~,~~.~....... . .L. }:~.353 4.355.299i ~:.~~~:~~~..~ ~~~!..~:.~.~~..l ~:.~.~:~..l 6.106.544 ~.•.~P.~:.~i.. . ~:.~~~ ..~ ..~... ~~~.~:.~ ]
~:'y~:~:çã~.:?:j~.~.!~~.~_-- -1.974.91~ -~'~'~:'~~6.l... ..!:.~.?~:~i.i+ ~:~~g:.~.?~.t.... ~:~.~9.:.~.~~.1".~:.~~.~.~!~~.i..!.:?~.~:.~~.6.l~:.!9.!.:~.~ri.t~9.:~~g:.!.9.~.l

Flwto de Financiamento iANO_09 iANO_l0 lANO 11 !ANO_12 ~ANO_13

Saldo De~.~~_'?~.......... .. _ ..l ~:.~~.:!g9..1 1.161.825 ~ ?.?.~.:~.?.9..L ..}~?:.~.?~..l
Juros ..! 196.:~.~5,88 i 1"47:.31"9:.4'1""1". 98.212,94 ~... .. ~.~:.!~~!.~.!.A~.~rti~~.çã"~.................................................. 387.275 ~ 38":;:.275.'1'... 387.275 ~ 387.275 ~

captação de Recursos de Terceiros
Capex 7.745.500
Capital Próprio 50,00%
Capital de Terceiro 50,00%

Custo de Capital
Custo de Capital de Terceiro 12,68%
Custo de Capital Próprio 10,00%
WACC 11,34%
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L

Diretoria de Planejamento, Orçamento e Relacionamento com Investidores. DF

Superintendência de Gestão Orçamentaria e Finanças. DFFO

Gerência de Análise de Investimentos e projetos - FOIP

Validação do Estudo de Viabilidade - Licitação n.
Licitante: Consórcio Ponta Negra e Porto Seco

FluxodeC3lxa ParAmetros i Ano_18 1 Ano_19 l Ano_20 i Ano_21 Ano_22 Ano 23 i Ano_24 Ano 2S TOTAL

.~~~~.~~..~.!:Uta ~ _ ;... 12.882.597 j ~.~:.~~~.~~.~!.L.;.~.:~.~:.~~!...! ~.~:.~~~:.~.~.?.l12.882.597 i !.~:.~~:~.~.!.J12.882.597! ~.~:.~.~~:~~.!...!... 244.942.297

...........~~!.~.~.~~Ee~ t _._ j :::::::::::~:;~#~;~~:~:12.986.385j _ 2.986.385..: ~:.~.~~.:~.~~.l::::::::::::X~~~~~~~::j?:~.~~}~.?j::::::::::::I:~~~~:~~~:r~.:.~~~:~~.?..L.. 56.781.410

..........S:~:J~amaríti~.~ _ ~ i-... ...~.:~.?~:.~g.~.L:::::"::::::~;:?~#:;~~~:I.._._ 8.258.108 ~:.~.?~.:.~g~.l~:~~.~.:}~_~.L.......8.258.1081 8.258.108 8.258.1081 157.014.921

..........Car~~terE~~~~~ _ ~ .. !.:~.?~:~_?..L ~:.~~!.:~P~..~ 1.351.4051 !:~.?!.:~P.~.l 1.351.405~ 1. 1.3Si40S' .::::::::::::::!:;~:~:!;~~:]::::::::::::::..::..~~:;~:~~;~.6
O~!~~.~ _ .. _ _ ?~.~:~~.~.j...2~~.:~.~~.__...... .:~:#~;~~:#::! ~~~.6981:::::::::::::::j~~:~~Ir:~::~..: ?~~:~~.~ ~~~.:~.~~. 286.698~ 5.451.120

.~.!:.~.~~~.~.!.~.~~.~ f ...L ~?.:~.~!.:.~.!.~ 7.~~.~~.!.:~.~!.!_ .S.127.0~~., 7.?.~.~!.:~~.~.~ :~:!~.!.:.~..~..~_._:?:!~!.:~81 -5.127.081 ::?:!.~.?.:~.~._... -107.459.617

.... Custos/C?espesasGer~~~ ) 1 ~ .•.~!.!?:~~..~ ~:~!..l!.'.~~..l -4.270.388 i... -4.270.~ ..l :::!::?!.~:.~~..~ ~:.~.!.!?:~~..-4.270.388 -4.270.388 :~!:.~?.:~~!!...

.....................~~.~.~~.~.I ) ..:..::::..:::..::~..:..:::J -1.184.927~ :.~:.~~:.~.~!..;::!:184.927i -1.184.9~!..l :.~:.~~.~:.~.??..1-1.184.927 :.~:.~~.~:.~.~!..~ :.~.:.~.~~:.~2?..! :.~_~~~.~.~:~~7
Outros custos t ~ :::::::::::::>!:~~;~~] :.?.~.~:.~.º~.l :!.!.~:~~..j :::::::::::::>f~3:;~º.~.~ -712.800i ::::::::::::::::~!:~~;~~:.! 7.?.~.~:.~.~.f :?!.~:.?.~..:... -15.876.000

::::::..::::: ó'nus ..~~::~~~~~~~~:~::::: f j ~~:}.!.~:~~.!.j .2.372.661 j •........... :????.:~~!..! ~.~:.~.?~.:~?U.':::::::::::~3.;~!:?:.:~~~::j -2.372.661i -2.372.661i -2.372.661, -45.112.412
................. !.1.y.~~~~.~.i.~~ ~ .. +.. . ~~.~:~~.J::::"::::"::::~:~~~:,:~~~:I:~~g:g!?~.J ~.~.?~:~2P.l :~.~g:.~~..! ::::::::::::::::~~:~;~~:ª::[..:..: :::..:::~~~ª:;~~:[:::..... ~~:~;~~::!..: :B.:i80:00.Õ..
.....................................?LY.Y..~.... .. ! . ..~~:.~.?.~:.~~!..l :.~:.~?.~.:~.~~..l :?}?~:.?.~.;.J :.~:.~.?~.:~~.~.!...:.?}.!.~:.?~!..j ~.~:.~.?.~.:~~.!.., -~}?~:.?~!..~ -2.372.66!..:... -45.112.412

WA Aérea .::::::::::::?~:~9.~-:.~..::::: ~~g~:~?~l _.. :~~6.324 -806.324 1 .806.324 j -806.324 -806.324 i -806.324 -15.330.981
:::::::::::..:::::~..:::::::::::::::::::::::::..~~:~i.~q,£:tii.~i:1.~!!!!.~::::: ~.~!.~~.;...... ::~:.?~~:?~.~, :.!:!.~_~:?16 :~.;?~~;:!.~:~:I~._..~.~:.?~~..?.~.~.... :.~:;?~:~;:Ü#.::!:::::::::::~~~:?j~;!~:~:::::::::::::::~T?.i.fji6 ..t- :~~:.:?3B:.71.6,..: :?~:.?.~!.:238
........... WA CargaTerrestre 20,00% i .270.281 i -270.281 ::??~:.?~!...L -270.281 .270.281 .270.281 :!.?q:.?~~...L _:?!..C!.:?~Lj -5.138.969
...................................................~~g~.~~~sServiços 2ii.~r:~:~::::::::::~:~:!.;j#L1.:~~:??:.?~C!. ~~.!.:.~~..L :;;!~!i!?::1::~::::::::::::=~~?.34(j'":::::::~: ~57:~:ªJ -..~?:.~~..l :.??:~~g..j ~~:.~!!!!.:224
...............!!..~~~..'!.'!.':!.~.'!.~~~.... . 1 ~.~.~.~:~!~_....ss.~:.!!!.~ :~~.~~.~~~_1._~.~~~..~!!.~..~ :856.6~~ ,........... -856.693 ~ ~~~~693 i _.~~:~~~..L -19.971.648
................._ !.~S~.~.I.?~.Sg~.I.~~...................; ~!.?~~l ~~.?~:.?.~}_ ~?6.:~.~! :~??:.?.~.~..!._._ :.~.~~.:~.~~.l:~~.?:.?~~..'- :856:6~ú.1 :.~?~.:~.~~._:~.?~:~~.~J -16.288.663
....................................J~r!?~..~.~~.~~~~~.~~..~.~r~.~!r~~::::::::l .0"...... .. 2. .. - ~ ~..: . ~.i O ::::::~..:::::..::::::::::::::Q:1 ~.: .~2..l_ :~.:.~.~~:~~?..
.I.~.~~~!~~.'::!:'.!~ ~... . '!' ..•••••••.•••••............... ~. •.•.•.•.•.•.•.••.•..•.•. ••••• i _ ~ ~ .. , ~.~ ~.~ ~ .. ! :!.:!1.SS0 ..sooooo
......•..••.•.•.•.•••.••.• L uvas ~ + .i.. .. ? ! + ~ ! .

Capex -7.745.500

FluxoCOntábil Parametro5 Ano_18 Ano_19 Ano_20 i Ano_21 Ano_22 Ano_23 Ano_24 Ano_25 TOTAL

,(~.l..~.~9:!!~.~................ .. ~ ;. 12.882.597! ~.~~.~~.'.?~.?..l~~.:~~:.~~.!...I~.~:.~~~.:?.~!..l~~.:~.~:.~~!..~ ~.~:.~.~~:.~~.?g:~.~..?~!..t ~.:~.~~:.~~?..I...244.942.297i
(.) Des~~~~.~ _........... i'.......... .. f _.::~.:;1.-,2?:!?.~.!..! ~.?:.~P:.º~.~..l .5:!.~.?:p~!..! ~.?:.~.~?:~~_q :~:.~.~.?:.~!..L... -5.127.081 .:.~:.~P:.Q~.~..~....... -5.127'!?~.!..!... ...::::::::::~:~2!:;~:~~;~~:?:J
,{:.L~.~Er.!.~!~.~.~..:..~~p.~!:'... .. L 1............ .336.761 i ~.?~~.:??..~.t... :~.~.~:.?~;..1 ~.~~~.:!.?.~.~:~~.?:.?~!..L. -336.761 :.~~~.:?.~.~..~._ :~.~.?:.?~.~.l ~!.:?.~~.:.~.ºg.j

.H.~.~.~.~!:~~~.~..~X~~...... ..1.... -6.000 : :~.:~.L -6.000 i :~:~.l... -6.000~ :~:~g..! ~.!.~!?:~.~

t:t.~~.~.~~.~.~~~~.~~..!~.::.~.I.~ _ + ..7.:412.755! 7.412.755! .?:~!.~:.?~.?..! ...?:.~.~?::???..l... ?:.~!.~:.?.~~..L 7.412.755! ~3.~.:?~?.:.~~.J
.H..~~~~!!?.~.!:..~.~~~~.l~~.~~ i- ••..•..........•.•.•..•.•..•.•.••••••••.•.• !.:~~:~!.?;:::::::::::~T~~.:?!LL -1.648.972 ~.~:.~~:?.72i :.!:.~~..?.!.:?. .. ~... :1':648:972'''; -31.352.614i
.....................................................~~ ~ ~!.~?6 .61~:~~.~;... . ~.~~.~:.~.?~..; .~~~#.}~~: ~.?~.~:!~?...L .618.365 i -618.365i ..::::.:::::::::::~!.i:?~~:?~g...;
........................ .. ~~~ ;..... 2,8 .618}~.~ ! 7.?~.~:.~.?~ :~~~:~~~..J~.?~.~:!~.?...l :.61'8.j.6S'T -618.365~ -11.757.230 i

IR Adicionai {> 240.DOO,~ ..!P!.~~: -412.243 i ~.~~.?:.f.~~..l -412.243~ :.~.~.?.:?.~~..L :4il'.'243..r :~.~!.:!.~~..j :::::::::::::::::~?.:~~~;!.:~~:::i::::::::::::::::éü:~£!.~:!l9.~:~~~::~~!.~f~#.~.:::::::::::::::=:=:::::~ 5':i6~;!#.~::]:::: ~~.!.~~:.~~..: :::~~!.~~;!~rr~~.!.~~~!..~~..L...... ::::::::::::~;:!.~~;:!.~~::I:::5.763.783 : 98.234.566 :

J0tn~L.511W
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-- Dir. de Planejamento, Orçamento e Relacionamento com Investidores.
Superintendência de Gestão Orçamentária e Finanças - DFFO
Gerência de Análise de Investimentos e Projetos - FOIP

Validação do Estudo de Viabilidade -licitação n'
licitante: Consórcio Ponta Negra e Porto Seco

Jú&IIi.eeJIt!ena a". 1..),.
CORECON-r,<- 6212

FOIP

Fluxode Financiamento

......................................................!
........................- j

Saldo Devedor
Juros
Amortização

18 ~ W 21 22 B M B
Fluxodo Projeto ANO 18 ANO_19 ANO_20 ANO_21 ANO 22 ANO 23 ANO_24 ANO_2S TOTAL

!!.L~!~!~!~.~ _.._ ,. +..... 12.882.597 i... 12.882.597 i ~~.:~.~.~::?~.!..i}.?.'.~.~~.:~.?..?.. 12.882.597 ~ ~~:.~.~:?:.597i !.~:.~~~:.~.~!.i _.]~.:~.~~:.~~?--!3~:942.~~.?.
!~.L~.~~p.!~~.~.... . ) ;.... -5.127.081 i... ...~.?:.!.??.:Q.~:!.L -5.127.081 -5.127.081 :~.:~.~.?:.~~!.L.-5.127.081 i :.?}:?:?:.Q.~.U ..:~.:!.~?:~~...l -107.459.617
!:n.~.~.~.~..l?P.~.~~.~~.~.~~.! _ ~ ~ ?:??..?.:.~!.~.J ?:.?~~.:~.~~.l7.755.51 7,755.516 7.755.516 i 7.755.516 i ?:.?~?:.?~~.l .?:??.~:.?..~.?J.. 137.482.680
!~.t!.~.P.~.~.~~.~~..~.~.~.~.~J~.~~~ ~...-1.648.972 ~ :.~:.~:.~.?~.L........... -1.648.972 -1.648.972 i -1.648.972 ~ .1.~.:~.?~.; ~.~.:~:.~?~..! -31.352.614
.(:n.~£.~.~.~.P.~~..~..I.~ _.... . L ~ 6.106.544 ~ ~:.~~~.:?~.L.... 6.106.544 6.106.544 i 6.!g~:~~.L 6.106.544 i 6,10~:.5~..;... )~~.:!.~~:~~.~.
.H.~~~.£~..~.~~.I.~~..!.~!£.i.~.1 L ~ õ.1 ~.~ _. O O i g.L ::::::Q:r:::.. O~ .150.000

.H ..I.~!~.~.~.I.~.~.~~~.~..~~.~~ L ~ :::::::::::::::::: .. ::::: ~. . !... . ! O~ ::::::::::::::::::::::~:i::: ~7'''745.:SÕÕ'
(:L~~.p..~~.f..~.~de ~ecursos de Terceiros ~ ~ _ ~.l Oo_l.,,: __ 0

0
:.' Oot. O~ ~..; ~.~ O i 3.872.750

.H..~~~~~~.~~~.~!cursosde Terce~~~.~ ,. i. O~ ' __ ~..~ ~) ~.~ _ _... O :~.:~72.750
(:L~!~J~~.~e Cal~ado ProJeto _ t )... . ..~:.!..~~:~~..~ ~~.~~.'.~.~..~... 6..iô.~:.~~I_~:.~~~..~.~..~ ~:~.~~.::~~..j ~.'.~~~~..~... 6.106.544 : ~:.!:.~6:~~ !!~:.2~.566
.~=~y~::~çãoAJ~stada ,.......... .. ~... 1~.:~.~.?:.~~~.i ~.~:.~~~:.~.~ci.f !~:?~.~:.~?cinl~.~:g!.?:.~.~ci.i ~~:!.~.?:.~.?~.l :!?:~.~?:~ri.f ~.~:.~.~:.~.~ri.t..... ~.~.:?.!.~:.~~.~... 119.791.8~~

CaptaçJo de Recursos de Terceiros
Capex 7.745.500
Capital Próprio 50,00%
Capitalde Terceiro 50,00%

Custo de Capital
Custo de Capitalde Terceiro 12,68%
Custo de Capital Próprio 10,00%
WACC 11,34%
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.~INFRAERO~_AEROPORTOS

DESPACHO N.o 05r /SLDP/SLPM/20J8 Brasília) O de julho de 2018.

,

De: Membros Técnicos designados no AA n° 0790/LALI(LALI-2)/2018

Para: Presidente da Comissão de Licitação - AA n° 0790/LALI(LALI-2)!20187

Assunto: Análise Técnica - Documentos de Habilitação - Licitação nO016/LALI-2/SBUU2018

Ref.: Despacho nO667ILALI(LALI-2)12018,de 22/06120 J8

Em atenção ao documento da referência, informo a V.Sa.

que, em análise à proposta de preços e aos documentos de habilitação da empresa PONTA NEGRA

SOLUÇÕES, LOGÍSTICAS e TRASNPORTES LTDA (líder) e PORTO SECO DO

TRIÂNGULO LTDA, constantes da PEC n° 35637/01, informamos que, do ponto de vista técnico,

fica evidenciado nos autos, o atendimento dos requisitos exigidos no Edital da Licitação n°

003/LALI-2/SBUL/2018.

as demias providências cabíveis.

Desta forma, restituímos o processo a essa LALI-2, para
I

~~
RODRIGO OTÁVI J. DE MEDEIROS

Membro técnico n° A 0790/LALI(LALI-2)12017
DO DE CAMPOS NETO
A 0790/LALI(LALI-2)12017

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. INFRAERO
SCS - Quadra 4 - Bloco A - Lotes 106/136 - Ediffcio Centro-Oeste

CEP 70304-906 - BRASiuA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61)3312-3173 - Fax: (Oxx) (61) 3312-3288

Homepage: hUp://www.inlraero.gov.br

http://hUp://www.inlraero.gov.br
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