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São Paulo, 05 de novembro de 2018.

Infraero - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SCS,Quadra 04 - bloco "A", Lotes 106/136
Edifício Centro Oeste - térreo
Brasília - DF

A/C Protocolo Geral da Infraero

Ref.: Licitação Eletrônica nº 058/LALI-2/SBSP/2018

Prezados Senhores,

Na oportunidade apresentamos os seguintes
documentos que comprovam a habilitação da licitante vencedora HORA PARK SISTEMA DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA., no certame em referência:

a) Carta de apresentação da Proposta de Preços ajustada ao valor final arrematado na fase de
lances, assinada pelo representante legal da licitante vencedora;

b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta;

c) Carta de apresentação dos Documentos de Habilitação, contendo os documentos elencados no
item 11.1 do Edital; e

d) Comprovante de recolhimento de quantia, a título de adiantamento, no valor de R$
35.840.000,00 (trinta e cinco milhões, oitocentos e quarenta mil reais), equivalente a 5% (cinco
por cento) de proposta global vencedora.

Renovando os protestos de
aguardaremos a convocação formal de V.S.ª para assinatura do ntrat.

HORA PARKSISTEMA DE ESTACIONAM ROTATIVOS LTDA.
CNPJ:01.808.151/0001-33

Paulo Fernando Zillo Emilio Sanches Salgado Junior

Av. PresoJuscelino Kubitschek, 1830 - bloco 3 - 2º andar
Te!. 011 2161 8016 - Fax 011 2161 8002 - E-mail: yara.faria@estapar.com.br

www.estapar.com.br
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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 os Srs.

Paulo Fernando Zillo, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG
19.198.753-0 (expedida pela SSP/SP em 11/08/1998), inscrito no CPF/MF sob nº295.892.638-9~, e-mail:
fernando.zillo@estapar.com.br, fone 11 21618054, fax 11 21618005 e

Emilio Sanches Salgado Junior, brasileiro, casado, administrador, portador da c~dula de
identidade RG 18.991.663 (expedida pela SSP/SPem 04/05/2010), inscrito no CPF/MF sob nº097::746.098-
32, e-mail: emilio.sanches@estapar.com.br, fone 11 21618054, fax 11 21618005.

Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação
em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

/~71;fode018.
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMEN

CNPJ: 01.808.151/0001-33
Paulo Fernando Zillo Emilio Sanches Salgado Junior
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ANEXO VI
DECLARAÇÃODE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

À
EMPRESABRASILEIRADE INFRAESTRUTURAAEROPORTUÁRIA- INFRAERO
Brasília - DF

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICAN. 058/LALI-2/SBSP/2018

Prezados Senhores,

Paulo Fernando Zillo, brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidadl.e RGnQ
19.198.753-0 SSP/SP, inscrito no CPF/M Fsob nQ295.892.638-95; e Emitio Sanches Salgado Junior, br~sileiro,
casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RGnQ18.991.663 (SSP/SP),inscrito no CPF/MF sob
o nQ 097.746.098-32, como representantes devidamente constituídos de Hora Park Sistema de
Estacionamento Rotativo Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nQ01.808.151/0001-33, com sede na Cid~de de
São Paulo, Estado de São Paulo, Av. PresoJuscelino Kubitschek, 1830 - Bloco 3 - 2Qandar - CEP0454!3-900,
(doravante denominada LICITANTE)para fins do disposto na alínea "b" do subitem 11.1 do Edital da Liciitação
Eletrônica NQ058/LALI-2/SBSP/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 a, discutido co\m ou
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação Eletrônica nQ 058JLALI-
2/SBSP/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 participante potencial ou de fato da Licitação Eletrônica nQ 058/LALI-2/SBSP/2018~: por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer o(~tro
participante potencial ou de fato da Licitação Eletrônica nQ058/LALI-2/SBSP/2018 quanto a participan ou
não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamerlite,
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação Eletrônica! n.
nQ058/LALI-2/SBSP/2018 antes da adjucUcãÇã do objeto da referida licitação;C/ ;;

C
S

A
T

C
A

P
20

18
37

25
6

Autenticado com senha por MARCO ANTONIO ALMEIDA DA COSTA em 06/11/2018 15:17:08.
Documento Nº: 162070-6231 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar



Estapar
estacionamentos

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 Infraéstrutura
Aeroportuária -INFRAERO antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta
e informações para firmá-Ia.

\
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAI\ttENTOS RgJA' IVO

CNPJ: 01.808.151/00Õl':=3r-
Paulo Fernando Zillo Emilio SanchesSalgado Junior

,m plenos poderes
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ANEXO 11
CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILlTACÃO

À EMPRESABRASILEIRADE INFRAESTRUTURAAEROPORTUÁRIA- INFRAERO
Brasília - DF

Ref.: LICITAÇÃOELETRÔNICAN. 058/LALI-2/SBSP/2018
Prezados Senhores:

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

1.1. Carta de Apresentação

1.2. Atestado de visita (item 1l.1.e)

1.3. Habilitação Jurídica, Qualificação Econômica Financeira e Regularidade Fiscal comprovadas pelo
Cadastro no SICAF,Balanço e índices Contábeis

1.4. Comprovação de exercer atividade pertinente ao objeto da licitação através de contrato sdcial e
contrato com a Infraero (item 1l.1.f.l)

1.5. Atestados de Capacidade Técnica (item 11.1.g.1)

Declaramos, ainda, que nossa empresa encontra-se cadastrada junto ao Sicaf, cOr1lforme
exigências do Edital.

Em cumprimento aos ditames editalícios, declaramos, sob as penalidades cabíveis, a inexistência
de fato impeditivo de participação, e que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos 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 c/c o item 17 do Edital de
Licitação, que nossos diretores; responsáveis legais ou técnicos; membros do conselho técnico, consultivo,
deliberativo ou administrativo; ou sócios, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionàdo da
Infraero, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no sl~bitem
4.4 do Edital da Licitação em epígrafe.

Declaramos, ainda, não possuir em nosso quadro de pessoal empregados menoresJ de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de menores de 16 (dezesseis) anos em qalquer
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 n. 20, de 1998).
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Indicamos como representantes legais os srs. Paulo Fernando Zillo, brasileiro, etasado,
administrador, portador da cédula de identidade RG nº 19.198.753-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF !SObnº
295.892.638-95; e Emilio Sanches Salgado Junior, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de
Identidade RG nº 18.991.663 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 097.746.098-32, ambos residentes e
domiciliados em São Paulo/SP, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - bloco 3 - 2º andar - CEP104543-
900.

Na oportunidade, credenciamos junto à INFRAEROo sr. Paulo Fernando Zillo, brasileiro, (~asado,
administrador, portador da cédula de identidade RG nº 19.198.753-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF 'sob nº
295.892.638-95, domiciliado na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 1830 - bloco 3 - 2º andar - CEP04543-
900 - São Paulo/SP, e-mail: fernando.zillo@estapar.com.br, Fone: (11) 21618054 e Fax: (11) 21618005, com
poderes para formular ofertas e lances de preços, para interpor recursos quando cabíveis, transigir, desistir,
assinar atas e documentos e, enfim, praticar todos os demais atos no processo Iicitatório.

Atenciosamente,

HORA PARK SISTEMA DE ESTACIO MENTO
CNPJ01.808.151/0001-33

Paulo Fernando Zillo Emílio Sanches Salgado Junior
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SUPERINTENDÊNCIA DO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS

ATEST ADO DE VISITA

Declaramos, para fim de habilitação no Pregão Eletrônico
11.° 058/LALI-2/SBSP/2018, que a Empresa Hora Park Sistema de Estacionamento Ro-
tativo, CNPJ/MF n.o 01.808.151/0001-33, por meio de sua representante SI'. Adriano da
Silva Carvalho, RG n.o 34.511.254-4, visitou o local objeto da licitação referente à
"Concessão de uso de área do Ed(flcio Garagem, para exploração comercial da ativida-
de de estacionamento de veiculos, localizada no Aeroporto de São Paulo/Congonhas _
SBSP", nos moldes da Lei n° 13.303/2016, inteirando-se de todas as condições físicas da
área.

São Paulo, 25 de outubro de 2018.

Representante do Aeroporto
~ Agnalzito Moura Gomes

Coordenador de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos

{\

Recebi o original: Ub~\ANv bA-- Ç'IJJA ~\fAU¥.)
\ Representante da Empresa

~Ç'ç', 39L\. 'S:'i1- 9 ~8- bA
Qb-' 34. ~I\tt. (~4-"-\

AV. WASHINGTON Luís. S/N° - SÃO PAULO - SI' - CF]' 04626-911
FONE: (Ox)(ll) 5090.9158 - FAX: (Oxxll) 5531.7718 - I-tOME "AGE www.inrracro.gov.hr
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Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nª- 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor
CNPJ: 01.808.151/0001-33

Razão Social: HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATNO LTDA
Nome Fantasia: HORA PARK

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 26/08/2019

Ocorrências e Illlpedilllentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

11 - Habilitação Jurídica

111- Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade:
FGTS Validade:
Trabalhista (http://www.tst.jus.brjcertidao) Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade:
Receita Municipal Validade:

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:

13/04/2019
18/11/2018
23/04/2019

04/12/2018
11/02/2019

31/05/2019

1 de 1

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
Emitido em: 26/10/2018 12:06
CPF: 097.746.098-32 Nome: EMILIO SANCHES SALGADO JUNIOR
Ass: _
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DECLARAÇÃO DE INDICES CONTÁBEIS

1- índice de Liguidez Geral !IlGl, onde:

lG Ativo circulante + Realizavel Longo Prazo

Passivo circulante + Exigível a Longo Prazo
21.280.612,17 +
15.445.440,29

4.860.782,71
3.987.849,87

26.141.394,88
19.433.290,16

LG 1,35

11• índice de Liguidez Corrente !ILC), onde:

le Ativo circulante

Passivocirculante
21.280.612,17
15.445.440,29

LC 1,38

111.índice de endividamento total !lEI

IE
Passivocirculante + Exigívela Longo Prazo

Ativo total
15.445.440,29 + 3.987.849,87 19.433.290,16

156.918.275,08

IE 0,12

IV. Capital Circulante Liquido (CCL)

CCl= AtivoCirculante. PassivoCirculante 21.280.612,17 . 15.445.440,29 R$ 5.835.171,88

V.SolvênciaGeral(SG)

8,07156.918.275,08
19.433.290.16

HORA PARK SISTEMA DE E CIO--.NAM TOS ROTATIVOS LTDA.
CNPJ: 01.808.151/0001-33

Paulo Fernando Zillo Emilio SanchesSalgado Junior

SG= AtivoTotal 156.918.275,08

PassivocirCUI~~OngO Prazo 15.445./.

! J ;271' 05 de n0.Ç.mbro de
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
~ECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

,1()E:NTIFI6'~~~(?i{1~0,fltrUGAR4zbAt~SC~ITdRAÇÃb
,:." '."'--... - ','",.\ ',','\"'_.: - - ;,'-- .'>" -..'"_.','/ .. _,,:1'. "

'NIRE CNPJ

35222984804 01.808.151/0001-33

NOME EMPRESARIAL
HORA PARK SISTEMA DE ESTAC. ROTATIVO LTO

Versão: 5.0.1

IDENTIFlcEAÇÃdbÂ Esc~htJRAÇÃ0 .
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

Livro Diário
NA TUREZA DO LIVRO

IARIO GERAL
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

IF.DB.23.7E.60.88.37.3C.51.CE.B9.1A.79.FA.1 9.69.9F.8D.DB.CO

PERíODO DA ESCRITURAÇÃO

1/01/2017 a 31/12/2017
NÚMERO DO LIVRO

44

'ESTe'LIVRóIFôYÀSSINAàoftolVl' OS-SEGUINTES CERTIFicADOS DIGITAIS:
.-. '. - - - - - - ... - -- ' : ."- - -_:. -'. ~.:._.: -- ." .:' ' .:,": .. ;", ,. ,. . , '. - - - ., ,,', ,. .'" - - .

. 'QUAlIFI2Âç:Âp OÓi,!GNATARio
;~ . ""/" ),,"/ .. ',,>0, ' _"O',

Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)

Administrador

Contabilista

CPFICNPJ

01808151000133

09774609832

34683384817

HORA PARK SISTEMA 751186697132621372
DE ESTACIONAMENTO '869609385674671560

ROTATIVO
LTDA01808151 0001)3 48

EMILlO SANCHES 659852578194890392
SALGADO 245602950266311395

JUN!OR:0977~609832 9

ALCIR RICARDO DE 137656963193665257
OUVE IRA 34683384817 .27032720196~15606935

21/03/2018 a
21/03/2019

31/07/2017 a
30/07/2020

24/06/2016 a
23/06/2019

Não

Sim

Não

NÚMERO DO RECIBO:

8F.D8.23.7E.60.88.37.3C.51.CE.89.1A.
79.FA.19.69.9F.8D.D8.CO-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 27/04/2018 às 09:01 :09

C3.F5.3C.90.36.A7.69.15
D1.18.C9.96.CO.22.AO.AD

Gonsidera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo. A comprovação da autentícação dá-se por este recibo. Esta autenticação
dispensa a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nO8.934/1994.

BASE LEGAL: Decreto nO1.800/1996, com a alteração do Decreto nO8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nO8.934/1994 com a alteração da
uei Complementar nO1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

35222984804

HORA PARK SISTEMA DE ESTAC. ROTATIVO LTO

01.808.151/0001-33

NIRE

CNPJ

Nome Empresarial

Entidade: HORA PARK SISTEMA DE ESTAC. ROTATIVO LTD

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 01.808.151/0001-33
Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

Número de Ordem 44

Natureza do Livro DIARIO GERAL

MlIlnicípio SAO PAULO

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

lo- '::':':C,"';o-o; .•

20/01/2009

Data de encerramento do exercício social 31/12/2017

787221

HORA PARK SISTEMA DE ESTAC. ROTATIVO LTO

DIARIO GERAL

TÊRMO.6EÊNCERRAMENTO

Qt;Jantidade total de linhas do arquivo
digital

Nome Empresarial

Natureza do Livro

Número de ordem 44

Quantidade total de linhas do arquivo
digital 787221

Data de inicio 01/01/2017

Data de término 31/12/2017

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador
Página 1 de 1
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCíCIO

Entidade: HORA PARK SISTEMA DE ESTAC. ROTATIVO LTD

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 01.808.151/0001-33

Número de Ordem do Livro: 44

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

(-) DEDUCAO DA RECEITA BRUTA

RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVICOS

(-) DESPESAS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS

RESULTADO BRUTO

(-) DEPRECIACAO E AMORTIZACAO

RECEITAS FINANCEIRAS

(-) DESPESAS FINANCEIRAS

RESULTADO COM EQUIVALENCIA

RESULTADO NAO OPERACIONAL

(-) RESULTADO ANTES DO IR E CSLL

IR-CS SOBRE RESULTADO

(-) RESULTADO DO EXERCICIO

R$ (18.246.919,84)

R$ 117.712.479,50

R$ (116.516.853,61)

R$ 1.195.625.89

R$ (13.704.423,49)

R$ 378.301.58

R$ (263.241,97)

R$ (3.963.287,56)

R$ (5.009.23) .

R$ (16.362.034.,78)

R$ 232.887,60

R$ (16.129.147,18)

R$ 154.639.909,011

R$ (20.788.550,47)

R$ 133.851.358.54

R$ (126.426.698.96)

R$ 7.424.659.511

R$ (15.477.306.24)

R$ 251.286.96>

R$ (212.626.94)

R$ 5.303.532,16>

R$ 0,00

R$ (2.710.454,48:)

R$ 232.887,6íl

R$ (2.477.566,85)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HORA PARK SISTEMA DE ESTAC. ROTATIVO LTD

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 01.808.151/0001-33
Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

CIRCULANTE R$ 28.479.812,44 R$ 21.2a?~~~,11?
CAIXA E EQUIVALENTE R$ 19.250.279,21 R$ 6.931.969,69
CONTAS A RECEBER R$ 3.299.072,38 R$ 3.864.279,S7
EMPRESAS LIGADAS E COLIGADAS - CP R$ 723.748,93 R$ 3.547.853j4
OUTROS CREDITOS R$1.008.882,12 R$ 1.665.203,04
ESTOQUES R$ 124.334,61 R$ 236.558,213
IMPOSTOS A RECUPERAR R$ 3.608.194,30 R$ 4.552.620,:i4
DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE R$ 465.300,89 R$ 482.127,36
NAO CIRCULANTE R$129.431.784,48 R$ 135.637.662,91
REALlZAVEL A L.PRAZO

R$ 4.860.782011
IR-CS DIFERIDOS ATIVOS R$ 4.908.429,07 R$ 4.804.929,20
DEPOSITOS JUDICIAIS R$ 23.814,97 R$ 55.85M1

1(-) OUTROS CREDITOS R$ 540.000,00 R$ (0,00)
PERMANENTE R$ 123.959.540,44 R$ 130.776.880,20
INVESTIMENTOS R$ 31.220.466,33 R$ 50.240.405:(4
INTANGIVEL R$ 54.444.106,86 R$ 49.331.260,/38
IMOBILIZADO R$ 38.294.967,25 R$ 31.205.213,58

(-) PASSIVO R$ (157.911.596,92) R$ (156.918.275,08)
(-) CIRCULANTE R$ (19.425.096,23) R$ (15.445.440,2i9)
(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ (57.071,56) R$ (24.963,413)
(-) FORNECEDORES NACIONAIS R$ (7.829.031,74) R$ (8.156.169,a2)
(-) ADIANTAMENTO DE CLIENTES R$ (3.596.112,06) R$ (1.572.647,811)
(-) EMPRESAS COLIGADAS PASSIVAS R$ (1.743.011,11) R$ (1.454.752,2:a)
(-) OBRIGACOES SOCIAIS R$ (3.912.043,60) R$ (2.149.083,116)
(-) OBRIGACOES FISCAIS R$ (1.101.906,18) R$ (1.047.362,412)
(-) PROVISAO IRPJ E CSLL R$ (0,00) R$ (O,qO)
(-) OUTRAS OBRIGACOES R$ (1.185.919,98) R$ (1.040.461,39)
(-) NAO CIRCULANTE

R$ (4.346.948,92) : R$ (3.987.849,87)
I(-) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS R$ (668.522,20) R$ (644.056,80)

(-) PROVISAO DE CONTINGENCIAS R$ (424.423,95) R$ (424.423,95)
(-) IR-CS DIFERIDOS PASSIVOS R$ (3.190.754,51) R$ (2.854.367,d1)
(-) OUTRAS OBRIGACOES

R$ (63.248,26) R$ (65.002,111)
(-) PATRIMONIO LIQUIDO

R$ (134.139.551,77) R$ (137.484.984,92)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador
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BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HORA PARK SISTEMA DE ESTAC. ROTATIVO LTD

Período da Escrituração: 01/01/2017 a 31/12/2017 CNPJ: 01.808.151/0001-33

Número de Ordem do Livro: 44

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2017 a 31 de Dezembro de 2017

]

(-) CAPITAL SOCIAL

(-) RESERVAS DE CAPITAL

(-) RESERVAS DE AGIO

LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS

(-) RESULTADO DO EXERCICIO

R$ (128.748.284,00)

R$ (2.513.272,58)

R$ (1.241.998,24)

R$ (17.724.543,31)

R$ 16.088.546,36

R$ (2.513.272,5Il)

R$ (1.241.998,24)

R$ 14.452.549,413

R$ (13.610.979,5:.3)

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped

Versão 5.0.1 do Visualizador
Página 2 de 2
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31/10/2018 :: Serviços OnLine ::

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

o CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO CERTIFICA que Oi

profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULARneste Regional"
apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionaisp

conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.o 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que',
posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a
regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CPF/CNPJ: 346.833.848-17

i

f
I
I

~
CFC

~
CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO
Certidão na: 2018/077658

Nome: ALCIR RICARDO DE OLIVEIRA

Registro: SP-278163/0-7 Categoria: CONTADOR

Validade: 29/01/2019

Finalidade: Licitações e Concorrência

Confirme a veracidade deste documento no site www.crcsQ.org.br. acessando a opção
Consulta de Veracidade -> Certidões, mediante o número de controle a seguir:

Controle: 6617.8815.0586.6186

https:llonline.crcsp.org .br/comumlfiscalizacao/certidao/modelo _2012 .aspx?numero_ cert=2018077658 1/1
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HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
CNPJ/MF nO 01.808.151/0001-33

NIRE 3522298480-4

46a (QUADRAGÉSIMA SEXTA) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL

São Partes neste instrumento:

(i) PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nO1.830, 2° andar, Bloco 3, Vila Nova
Conceição, CEP 04543-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nO 52.024.452/0001-07, cujos atos sociais
encontram-se arquivados na JUCESP sob o NIRE n° 35224147730, representada por seus administradores,
Srs. Emilio Sanches Salgado Junior, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade
RG n° 18.991.663 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nO097.746.098-32, e Paulo Fernando Zillo,
brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG nO19.198.753-0 SSP/SP, inscrito no
CPFIMF sob n° 295.892.638-95; todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nO1.830, 2° andar, Bloco 3, Vila Nova
Conceição, CEP 04543-000; e

I

I
I

~

I
II

I

LL

(ii) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A, inscrita no CNPJ/MF
sob o nO60.537.263/0001-66, cujos atos societários encontram-se arquivados na JUCESP sob o NIRE n°
35.300.370.406, representada por seus administradores, com sede na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nO1.830, 2° andar, Bloco 3, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, São Paulo/SP, legalmente
representada por seus diretores, pelo Diretor, Sr. Emilio Sanches Salgado Junior, brasileiro, casado,
administrador, portador da Cédula de Identidade RG nO18.991.663 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nO
097.746.098-32, em conjunto com o procurador Paulo Fernando Zillo, brasileiro, casado, administrador,
portador da cédula de identidade RG n° 19.198.753-0 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n° 295.892.638-95;
todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, nO1.830, 2° andar, Bloco 3, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000.

As sócias signatárias, supra nomeadas e qualificadas, da HORA PARK SISTEMA DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA. ("Sociedade"), sociedade empresária limitada, inscrita no
CNPJ/MF sob o nO01.808.151/0001-33, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Presidente
Juscelino Kubitschek, n° 1.830, 2° andar, Bloco 3, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, constituída
conforme contrato social datado de 13 de janeiro de 1997, arquivado e registrado em microfilme sob o nO
284.500, em data de 27/01/1997, no 3° Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Capital de São
Paulo, e perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.222.984.804 em sessão
de 20/01/2009, por este instrumento particular, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito,
alterar o seu contrato social, nos seguintes termos:
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HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
CNPJIMF nO 01.808.151/0001-33

NlRE 3522298480-4

I. Do Aumento do Capital Social

1.1. As Sócias resolvem, por unanimidade, aprovar o aumento do capital social da Sociedade, mediante a
emissão de 600.000 (seiscentas mil) quotas sociais, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
perfazendo o montante de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), passando o Capital Social, totalmente
subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, de R$ 140.181.284,00 (cento e quarenta milhões,
cento e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais), dividido em 140.181.284 (cento e quarenta
milhões, cento e oitenta e um mil, duzentas e oitenta e quatro) quotas sociais com valor nominal de R$ 1,00
(um real) cada, para R$ 140.781.284,00 (cento e quarenta milhões, setecentos e oitenta e um mil, duzentos e
oitenta e quatro reais), dividido em 140.781.284 (cento e quarenta milhões, setecentas e oitenta e um mil,
duzentas e oitenta e quatro) quotas sociais com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.

1.2. As 600.000 (seiscentas mil) quotas sociais, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
perfazendo R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), são subscritas e integralizadas pela sócia Al1park
Empreendimentos, Participações e Serviços S.A. em moeda corrente nacional.

1.3. A sócia Primeira Estacionamentos Ltda. renuncia expressamente ao seu direito de preferência para
acompanhar o aumento do capital social.

IA. Em razão do disposto acima, as Sócias aprovam a nova redação dada à Cláusula 5 do Contrato
Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação:

"05. O Capital Social, já totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$
140.781.284,00 (cento e quarenta milhões, setecentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais),
dividido em 140.781.284 (cento e quarenta milhões, setecentos e oitenta e um mil, duzentas e oitenta e
quatro) quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuído entre os sócios
quotistas da seguinte forma:

Primeira Estacionamentos Ltda. 4.563.004

136.218.280
140.781.284

R$ 4.563.004,00

R$ 136.218.280,00
R$ 140.781.284,00

3,24%

96,76%
100,00%

~ ]O Cada quota dá direito a um voto nas deliberações das reuniões de sócios.

~ 2°As quotas são indivisíveis perante a Sociedade.
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HORA PARI( SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
CNPJIMF nO01.808.151/0001-33

NIRE 3522298480-4

9 4° Ficam os sócios autorizados a proceder ao aumento do capital social para subscrição de novas quotas,
a qualquer momento, desde que esteja totalmente integralizado e seja por deliberação dos sócios que
representam, no mínimo, três quartos do capital social, podendo a elevação resultar da criação de novas
quotas, integralizadas com dinheiro e/ou com bens, ou de 'incorporação de reservas e lucros. Para tanto,
diante da necessidade de cumprimento dos fins sociais, os sócios deverão promover os aportes previstos
para a respectiva integralização, dentro do prazo estabelecido, sob pena de, não ofazendo, estarem abrindo
mão de seu direito de preferência. "
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11.Da Consolidação do Contrato Social

2. Por fIm, resolvem os sócios consolidar o contrato social da Sociedade que, já incluindo as alterações ora
deliberadas, passa a vigorar com a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.

OI.Figuram neste instrumento, como únicos sócios componentes desta Sociedade empresária limitada:

(i) PRIMEIRA ESTACIONAMENTOS LTDA., sociedade limitada com sede na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1.830,2° andar, Bloco 3, Vila Nova
Conceição, CEP 04543-000, inscrita no CNPJIMF sob o nO 52.024.452/0001-07, cujos atos sociais
encontram-se arquivados na JUCESP sob o NlRE n° 35224147730, representada por seus administradores,
Srs. Emílio Sanches Salgado Junior, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade
RG nO 18.991.663 (SSP/SP), inscrito no CPFIMF sob o nO097.746.098-32, e Paulo Fernando ZilIo,
brasileiro, casado, administrador, portador da cédula de identidade RG n° 19.198.753-0 SSP/SP, inscrito no
CPFIMF sob n° 295.892.638-95; todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1.830, 20 andar, Bloco 3, Vila NovaConceição, CEP 04543-000; e

(ii) ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S/A, inscrita no CNPJIMF
sob o nO60.537.263/0001-66, cujos atos societários encontram-se arquivados na JUCESP sob o NlRE n0
35.300.370.406, representada por seus administradores, com sede na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, n° 1.830, 2° andar, Bloco 3, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, São Paulo/SP, legalmente
representada por seus diretores, pelo Diretor, Sr. Emilio Sanches Salgado Junior, brasileiro, casado,
administrador, portador da Cédula de Identidade RG n° 18.991.663 (SSP/SP), inscrito no CPFIMF sob o n0
097.746.098-32, em conjunto com o procurador PaulQ' ,. ando Zillo, brasileiro, casado, administrador,

portadorDda cédula de i:ntidade RG n° 19198.753::~;~:o:,:too,:,~ =:MF1SOb n° 295.892.638-95;
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HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
CNPJ/MF nO 01.808.151/0001-33

NIRE 3522298480-4

todos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, nO1.830, 2° andar, Bloco 3, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000.

02. A Sociedade girará sob a denominação social de HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO
ROTATIVO LTDA.

03. A Sociedade, cujo prazo é indeterminado, terá sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
Brasil, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n° 1.830,2° andar, Bloco 3, Vila Nova Conceição, CEP
04543-000, podendo, por deliberação dos Sócios, abrir ou fechar filiais, agências, sucursais, escritórios,
depósitos e qualquer outro tipo de estabelecimento, dentro e fora do território nacional.

~ Único - A Sociedade tem constituída as seguintes filiais, sendo que para cada uma delas foi destacado o
capital social de R$200,00 (duzentos reais):

FILIAL 01 - Rua Gertrudes de Lima nO.28/32/36, Centro, Santo André _SP, CEP 09020-000, CNPJIMF nO
01.808.151/0003-03; NIRE 35903568577;
FILIAL 02 - Avenida Duque de Caxias, 738, Centro, Araraquara - SP, CEP 14801-120, CNPJIMF nO
01.808.151/0004-86; NIRE 35903568585;
FILIAL 03 - Rua Major José Inácio nO. 1958, Centro, São Carlos - SP, CEP 13560-160, CNPJIMF nO
01.808.151/0005-67; NIRE 35903568593;
FILIAL 04 - Rua Senador Vergueiro nO. 893, Centro, Limeira _ SP, CEP 13480-001, CNPJIMF nO
01.808.151/0006-48, NIRE 35903568607;
FILIAL 05 - Rua Benedito Araújo nO.54, Centro, São João da Boa Vista _ SP, CEP 13870-090, CNPJIMF
nO01.808.151/0007-29, NIRE 35903568615;
FILIAL 06 - Avenida Orlando Hardt nO. 214, Centro, Jacareí - SP, CEP 12327-390, CNPJIMF nO
01.808.151/0009-90, NIRE 35903568623;
FILIAL 07 - Rua dos Andradas, n° 70, Centro, Pindamonhangaba _ SP, CEP 12.400-010, CNPJ/MF nO
01.808.151/0008-00, NIRE 35903568631;
FILIAL 08 - Rua 02, n°. 1625, Centro, Rio Claro - SP, CEP 13.500-152, CNPJIMF nO01.808.151/0011-05,
NlRE 35903568640;

FILIAL 09 - Rua João Bauer, nO.440, Centro, Itajaí - SC, CEP 88301-500, CNPJIMF n° 01.808.151/0015-39, NIRE 42999081131;
FILIAL 10 - SEP/S QD 710/910 cj. D uno 1, Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70390-108, CNPJIMF nO
01.808.151/0016-10, NIRE 53999035421;
FILIAL 11 - Rua Major Pinheiro Franco, nO. 258, Centro, Mogi das Cruzes _ SP, CEP 08710-220,
CNPJIMF nO01.808.151/0013-77, NTRE35903575026;
FILIAL 12 - Rua Marechal Deodoro, nO. 630, Centro, Curitiba - PR, CEP 80010-010, CNPJIMF n0
01.808.151/0020-04, NIRE 41999114615; . ~
FILIAL 13 - Rua Taperoa, nO. 380, Brooklin Novo, S ~~~k CEP 04571-060, CNPJIMF nO
01.808.151/0014-58, NIRE 35903885653,' q~o.r~"',~C~ç40"'rfb '\?'1,~ p!Cf quo "'.' .''''4'' ii--
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NIRE 3522298480-4

FILIAL 14 - Rua Engenheiro Hanney Macari, nO14, Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes - SP, CNPJIMF
01.808.151/0017-09, NIRE 35903874961;
FILIAL 15 - Rua João Marcatto, nO.75, sala 1, Centro, Jaraguá do Sul- SC, CEP 89251-670, CNPJIMF n°
01.808.151/0021-87, NIRE 42999087597;
FILIAL 16 - Rua XV de Novembro, nO.533, Bairro Centro, Piracicaba - SP, CEP 13400-390, CNPJIMF n°
01.808.151/0022-68, NIRE 35904170551;
FILIAL 17 - Rua Dr. Freitas Lima, nO.57, Bairro Centro, Vila Velha - ES, CEP 29100-380, CNPJIMF n°
01.808.151/0026-91, NIRE 32999034401;
FILIAL 18 - Av. Pompéia, 1380, Bairro Vila Pompéia, São Paulo - SP, CEP 05022-001, CNPJIMF n°
01.808.151/0018-81, NIRE 35903949694;
FILIAL 19 - Avenida Antônio Abrahão Caram, nO1.001, São José, Belo Horizonte - MG, CEP 31275-000,
CNPJIMF nO01.808.151/0027-72, NIRE 31999195897;
FILIAL 20 - Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, n° 5.300, Cidade Industrial, Curitiba - PR, CEP
81280-330, CNPJIMF n° 01.808.151/0028-53, NIRE 41999174481;
FILIAL 21 - Rua Líbero Badaró, 293, 10° andar, Cj. D, Centro, São Paulo - SP, CEP 01009-000, CNPJIMF
nO01.808.151/0029-34, NIRE 35904660141;
FILIAL 22 - Rua Duque de Caxias, nO 847, Centro, Santa Barbara D'Oeste - SP, CEP 13450-017,
CNPJIMF nO01.808.151/0030-78, NIRE 35904660183;
FILIAL 23 - Av. Fernando Ferrari, 3.800, Goiabeiras, Vitória - ES, CEP 29075-630, CNPJIMF n°
01.808.151/0032-30, NIRE 32999052221;
FILIAL 24 - Rua Treze de Maio, 1947 - Bela Vista, com entrada suplementar pela Rua Maestro Cardim,
1106 - Liberdade, São Paulo - SP, CEP 01325-001, CNPJIMF nO01.808.151/0031-59, NIRE 35904680427;
FILIAL 25 - Rua Comendador Franco, 760, Centro, Itatiba - SP, CEP 13250-240, CNPJ/MF nO
01.808.151/0033-10, NIRE 35904680451;
FILIAL 26 - Av 107 Norte Avenida Juscelino Kubitschek, s/no, Esq. Com NS 05, Plano Diretor Norte,
Palmas - TO, CEP 77001-080, CNPJIMF nO01.808.151/0035-82, NlRE 17999015073;
FILIAL 27 - Rua Germano Petersen Junior, nO101, Salas 509 e 510, Higienópolis, CEP 90540-140, Porto
Alegre- RS, NIRE 43999121656;
FILIAL 28 - Aeroporto Internacional Presidente Castro Pinto, s/no, Jardim Aeroporto, Bayeux - PB, CEP
58308-901, CNPJIMF n° 01.808.151/0036-63, NIRE 25999007000;
FILIAL 29 - Praça Ministro Salgado Filho, s/no, área de estacionamento, Imbiribeira, Recife - PE, CEP
51210-010, CNPJ/MF n° 01.808.151/0037-44, NIRE 26999085664;
FILIAL 30 - Praça Senador Salgado Filho, s/no, área de estacionamento, Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP
20021-340, CNPJ nO01.808.151/0038-25, NIRE 33999248461;
FILIAL 31 - Avenida Olegário Maciel, 45, Santa Helena, Juiz de Fora - MG, CEP 36015-350, CNPJ n°
01.808.151/0039-06, NIRE 31902408190;
FILIAL 32 - Rua Jundiai, 450, Matriz, Mauá - SP, CEP 09370-180, CNPJ n° 01.808.151/0040-40, NIRE
35905027484; ~,
FILIAL 33 - Avenida Brigadeiro Faria Lima, nO3.825, lta' ,_~k~Paulo - SP, CEP 04538-133, CNPJ
nO 01.808.151/0041-20, NIRE 35905027484.; o"0"f~""C~~"'~:"/;/7:v;'"'::-.. (!°Q<le(j,;ft,Q' o '1/1119rt!4~'"?\~'''"!.~
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FILIAL 34 - Rodovia BR 104, Km 91, sin°, Aeroporto Internacional Zumbi dos Palmares, Área de
Estacionamento, Prefeito Antonio Lins de Souza, Rio Largo - AL, CEP 57100-971, CNPJ CNPJ
01.808.151/0042-01, NIRE 27999010835;
FILIAL 35 - Av. Severio Dullius 90010, Anchieta, Porto Alegre - RS, CEP 90200-310 (Aero Porto Alegre
TPS1), CNPJ 01.808.151/0043-92, NIRE 43999134430;
FILIAL 36 - Av. dos Estados, 747, São João, Porto Alegre - RS, CEP 90200-000 (Aero Porto Alegre
TPS2), CNPJ 01.808.151/0044-73, NIRE 43999134499;
FILIAL 37 - Rua Maestro Cardim, 769, Paraíso, São Paulol SP, cep 01323-001 (HOSP BENEFICENCIA-
SÃO JOAQUIM), CNPJ/MF n° 01.808.151/0045-54, NIRE 35.905.083.309;
FILIAL 38 - Rua Martiniano de Carvalho, 965, Bela Vista, São Paulol SP, cep 01321-001 (HOSP
BENEFICENCIA - SÃO JOSE), CNPJ/MF n° 01.808.151/0046-35, NIRE 35.905.083.325;
FILIAL 39 - Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, sI 23 bl 3, Itaim Bibi, São Paulol SP, cep
04543-000 (SÃO PAULO), CNPJ/MF nO01.808.151/0047-16, NIRE 35.905.154.052;
FILIAL 40 - Estrada do Portela, nO222, Garagem, Madureira, Rio de Janeiro/RJ, cep 21351-900, CNPJ/MF
em fase de emissão, NIRE 33999283062.
FILIAL 41 - Rua Santo Arcádio, 290/304 (entrada suplementar pela Avenida Roque Petroni Junior, 576),
Jardim das Acácias, São Paulo/SP, CEP 04707-110 (TERR TORRE KIBON), NIRE 93.228/17-0, CNPJ/MF
nO 01.808.151/0048-05.
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04. Constitui objeto social da Sociedade:

(i) A exploração, administração e controle de áreas especiais para estacionamento rotativo de veículos
automotores de passageiros e de carga localizadas nas vias e logradouros públicos; a intermediação no
fornecimento e manutenção de equipamentos necessários à operação; exploração e controle do sistema
pertinente; a implantação e manutenção de sistema de banco de dados; incluindo "hardware" e "software";

(ii) A prestação de serviço de guincho para transporte e remoção de veículos;

(iH) A administração ou exploração, em nome próprio ou de terceiros, em imóvel próprio ou de terceiros, da
atividade de estacionamento de veículos, no Brasil e no Exterior;

(iv) A locação e prestação de serviços técnicos de administração, assessoria e planejamento de tudo o que se
refira a estacionamento de veículos, inclusive com fornecimento de mão-de-obra;

(v) A intermediação e implantação de convênios entre sociedades de qualquer natureza e estacionamentos,
garagens e similares;

(vi) Importação de equipamentos para uso próprio;
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CNPJ/MF nO 01.808.151/0001-33

NIRE 3522298480-4

(vii) A prestação de quaisquer outros serviços correlatos ou afins, podendo ainda participar de outras
empresas como sócio quotista ou acionista; e

(viii) Compra e venda de imóveis.

05. O Capital Social, já totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$
140.781.284,00 (cento e quarenta milhões, setecentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais),
dividido em 140.781.284 (cento e quarenta milhões, setecentos e oitenta e um mil, duzentas e oitenta e
quatro) quotas sociais, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, distribuído entre os sócios quotistas
da seguinte forma:

Primeira EstacionamentosLtda. 4.563.004

136.218.280
140.781.284

R$ 4.563.004,00

R$ 136.218.280,00

R$ 140.781.284,00

3,24%

96,76%
100,00%

~ lOCada quota dá direito a um voto nas deliberações das reuniões de sócios.

~ 2° As quotas são indivisíveis perante a Sociedade.

~ 3° A responsabilidade dos sócios quotistas, nos termos do artigo 1.052 da Lei nO10.406/02, é restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

~ 4° Ficam os sócios autorizados a proceder ao aumento do capital social para subscrição de novas quotas, a
qualquer momento, desde que esteja totalmente integralizado e seja por deliberação dos sócios que
representam, no mínimo, três quartos do capital social, podendo a elevação resultar da criação de novas
quotas, integralizadas com dinheiro e/ou com bens, ou de incorporação de reservas e lucros. Para tanto,
diante da necessidade de cumprimento dos fins sociais, os sócios deverão promover os aportes previstos para
a respectiva integralização, dentro do prazo estabelecido, sob pena de, não o fazendo, estarem abrindo mão
de seu direito de preferência.

06. A administração da Sociedade será exercida por 03 (três) administradores, sócios ou não, residentes no
país, eleitos pelos sócios da Sociedade, dentre profissionais de reconhecida capacidade, competência e
experiência.

07. A Sociedade será gerida pelos administradores não sócios: (i) Paulo Fernando Zillo, brasileiro, casado,
administrador, portador da cédula de identidade RG nO19.198_~-0 SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob nO
295.892.638-95; Oi) Emílio Sanches Salgado Junior, brasile{r0t~ej,{;) •...administrador, portador da Cédula
de Identidade RG nO18.991.663 (SSP/SP), inscrito no CP ~¥~;,'';'~<,7:Z~6.098_31; e iü) Murillo

/ QlJp ",Otl
1d

ti Qf/fíl I ~/JtrJl' ~~~~

•. 0, J Q /li /""!(I 411,~A~?<'~7 ~ I .t?j /1J/J1l) r~ (;S -L!e,
v. Af. ~t",.. fJrf!s/';''O''óRc ' / r''';'~\;''S:~__
,'4'ID.'flC(j" .}t"1l I.v' / -r "~'
"~o.~'" '( '">-.. • ..lVJp 0, -,v-:> l"\ ','/

v~7à!k!(t1 ';''ii~ U ; "\.l~ ,).../
"~"qo. "tR.I"~: i.M l)E
'~.t~::~,:

C
S

A
T

C
A

P
20

18
37

25
6

Autenticado com senha por MARCO ANTONIO ALMEIDA DA COSTA em 06/11/2018 15:17:08.
Documento Nº: 162070-6231 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar



I..

i
;

. ..

.•. "' ..•. ~~ "' ... . ... .

.....
"'<1\""<11

....
. ..

•••••• 11<\ 00.. .. .
"'" •• lI'l. •••

I

!,

I
I
j

HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
CNPJIMF nO01.808.151/0001-33 .

NIRE 3522298480-4

Cozza Alves Cerqueira, brasileiro, casado, administrador de empresas, cédula de identidade RG nO
26.120.696-5 SSP/SP, inscrito no CPFIMF sob nO 278.710.818-02; todos residentes e domiciliados na
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, n°
1.830, 2° andar, Bloco 3, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, eleitos, por unanimidade, nos termos do
art. 1.061, da Lei 10.406/02.

~ Único - Os administradores desta Sociedade, Paulo Fernando Zillo, Emilio Sanches Salgado Junior e
Murillo Cozza Alves Cerqueira, poderão gozar das atribuições e dos poderes conferidos por lei à
administração da sociedade empresária do tipo limitada, sempre de forma conjunta de 02 (dois)
administradores.

08. Os administradores poderão, isoladamente, constituir procurador "ad judicia", por prazo indeterminado
e sempre que necessário à defesa administrativa e judicial dos direitos e interesses da Sociedade.

09. Os administradores poderão, de forma conjunta e em no mínimo de 02 (dois), constituir, para auxiliá-los,
procurador ou procuradores "ad negaria", definindo-se no instrumento de mandato o fim ou fins a que se
destinam, os poderes outorgados, o prazo de sua duração e a forma de atuação dos procuradores nomeados.

10. Os administradores deverão, anualmente, prestar aos sócios, contas justificadas de sua administração,
apresentando-lhes relatório, bem como balanço patrimonial e o resultado econômico do período.

11. Aos administradores será permitido avalizar, afiançar ou por qualquer outra forma garantir com a firma
da Sociedade obrigações de terceiros, sendo, porém, expressamente vedado envolver a Sociedade em
negócios alheios aos seus fins sociais, bem como agir a seu favor em casos de conflito de interesses.

12. Os administradores serão remunerados pelo seu trabalho de acordo com o que for deliberado por sócios
que representem mais da metade do capital social.

13. Haverá reunião de sócios, sempre que necessário, por convocação dos administradores, mediante envio
de carta protocalada aos sócios com antecedência mínima de 8 (oito) dias da data da reunião.

~ 10 Dispensam-se as formalidades de convocação previstas nesta cláusula sempre quando todos os sócios
comparecerem, ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia.

~ 20 A reunião se toma dispensável quando os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto
dela.
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a) pelos votos correspondentes a, no mínimo, três quartos do capital social nos casos previstos na alíneas "f'
e "g" desta Cláusula e de dois terços do capital social no caso previsto na letra "c" supra;

~r As deliberações de sócios serão tomadas:

~ 10 A reunião dos sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de sócios que representem a
maioria do capital social e, em segunda, com qualquer número.

f) alteração deste contrato social;

h) nomeação e destituição de liquidantes, e o julgamento das suas contas;

g) incorporação, fusão e dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

e) modo e valor da remuneração dos Administradores;

b) pelos votos correspondentes a mais de metade do capital social, nos casos previstos nas alíneas "d", "e" e
"i" desta Cláusula; e

c) designação de Administradores, caso venha a ser feita através de ato em separado;

i) pedido de auto-falência ou recuperação judicial; e

d) destituição de Administradores,

c) pela maioria de votos dos presentes nos demais casos previstos em lei ou neste contrato social, salvo
quando a Cláusula determinar outro quórum.

14. Além dos casos previstos em outras cláusulas deste Contrato, haverá reunião de sócios para que se
delibere sobre as seguintes matérias:
a) aprovação das contas da administração;

b) destino a ser dado aos lucros líquidos porventura apurados pela Sociedade ou a respeito da cobertura dos
prejuízos havidos no exercício;
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~ 4° Os sócios tomarão conhecimento da administração social e a fiscalizarão pelo exame direto dos livros e
arquivos, quando tal lhes parecer conveniente, independentemente de qualquer autorização.

15. O exercício social iniciará em 01 de janeiro e serão encerradas as Demonstrações Financeiras da
Sociedade em 31 de dezembro de cada ano, com observância das normas previstas na legislação aplicável.
~ 1°No prazo de 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício social, os administradores enviarão aos
sócios, por carta protocolada, o Balanço Geral da Sociedade e a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas,
devendo eles a respeito se manifestar num prazo de 10 (dez) dias, findo o qual a ausência de manifestação
equivalerá à aprovação daquelas contas.

~ 2° Em caso de contestação às contas apresentadas, os sócios realizarão uma reunião no prazo de 05 (cinco)
dias após manifestada a divergência, na qual serão solucionadas as dúvidas e aprovadas as contas, se for o
caso. A ausência de qualquer sócio a essa reunião equivalerá à aprovação do que nela for deliberado.

~ 3° Os sócios participarão dos lucros e das perdas de acordo com a proporção de suas quotas na Sociedade,
cabendo aos mesmos deliberar a respeito da partilha parcial ou total ou, alternativamente, capitalização
parcial ou total dos lucros auferidos.

16. A Sociedade não se dissolverá e, por conseqüência, não entrará em liquidação por morte, falência ou
incapacidade de qualquer sócio, desde que os sócios remanescentes que representem a maioria do capital
social queiram com a atividade dela prosseguir.

~ 10 Ocorrendo um desses eventos, os haveres do sócio que falecer, for declarado falido, interdito ou incapaz
serão apurados mediante balanço patrimonial da Sociedade levantado na data do fato. Oportunamente,
deverá ser contratada a "EMBRAESP", ou outra empresa do ramo, idônea e conhecida, para reavaliação dos
bens imóveis da Sociedade. O valor assim encontrado será pago aos sucessores do sócio falecido ou aos
representantes legais do sócio falido, interdito ou incapaz em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, iguais e
consecutivas, sendo a primeira paga na data de determinação do valor dos haveres e as demais no mesmo dia
dos meses subsequentes. Essas prestações terão o seu valor monetariamente corrigido de conformidade com
a variação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), levantado pela Fundação Getúlio Vargas, ou na
falta deste, pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), da mesma instituição, sendo certo
que tais índices de correção, por vontade das partes, estabelecidos com base em lei vigente, não poderão ser
substituídos por índices de variação monetária, ou def1atores, ou "tablitas" ou assemelhados.

~ 2° O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor das quotas.
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entregar os haveres do "de cujus" ou do interditado ou do incapacitado na forma prevista na cláusula
anterior.

18. A Sociedade entrará em dissolução nas hipóteses previstas em lei ou por deliberação dos sócios que
representam a maioria absoluta do capital social. Em quaisquer dos casos, os sócios que representem a
maioria do capital social elegerão o liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação e fixando-lhe os
honorários, caso necessário.

19. É facultada aos sócios, mediante deliberação por sócios representantes de mais da metade do capital
social, a exclusão de qualquer sócio da Sociedade, nos termos do artigo 1.085 do Código Civil Vigente.

~ 10 A reunião de sócios para deliberação de exclusão de sócio deverá ser convocada e instaurada
obedecendo-se aos procedimentos estabelecidos na Cláusula Décima Terceira acima, que deverá ser
convocada especialmente para esse fim, devendo o sócio acusado ser, na própria convocação da reunião,
notificado dos fatos que lhe dizem respeito.

~ 20 Deliberando-se a exclusão, os haveres, do SOCIO excluído, serão apurados e pagos nos termos da
Cláusula Décima Sexta acima, tomando-se como data base de apuração a data de deliberação da exclusão.

20. Ao sócio que divergir das modificações introduzidas neste contrato fica assegurado o direito de retirar-se
da Sociedade, nos trinta dias subseqüentes à reunião que o modificou, recebendo os seus haveres, que serão
apurados e pagos de conformidade com o disposto na Cláusula Décima Sexta supra.

21. Este contrato social obriga as partes contratantes e os seus herdeiros ou sucessores a qualquer título.

22. É vedada a cessão e transferência, a qualquer título, das quotas sociais por qualquer dos sócios, sem
prévio oferecimento por escrito pelo sócio interessado na sua alienação aos demais sócios, com prazo de 60
(sessenta) dias para manifestação, findo o qual, se não aceita a oferta por manifestação explícita ou mediante
o silêncio dos demais sócios, o sócio interessado na alienação ficará liberado para ceder e transferir de suas
quotas sociais a terceiros, observados as mesmas condições constantes da oferta.

~ Único Não se aplicará o disposto no "caput" desta Cláusula na hipótese de cessão e transferência de quotas
de qualquer dos sócios à pessoa jurídica da qual detenha a maioria do capital volante e o efetivo controle
administrativo e tecnológico.
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25. Os casos omissos serão resolvidos pela aplicação das disposições dos artigos 1.052 e seguintes do
Código Civil vigente e, supletivamente pela Lei 6404/76 (Lei das S/A).

HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA.
CNPJIMF nO 01.808.151/0001-33

NlRE 3522298480-4

24. Os administradores declaram expressamente não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em
lei que os impeçam de exercer a administração e a atividade da Sociedade, nos termos do art. 1.011 do
Código Civil.

26. Para dirimir todas e quaisquer controvérsias decorrentes do presente contrato social, elegem os sócios o
Foro d. om ca da Capital do Estado de São Paulo, Brasil, por qualquer de suas Varas Centrais, com

_ r~/~a a qua quer outro, por mais privilegiado que seja.

, J:' por estare justas e contra~ ' firmam o presente instrumento em 3 (três vias, de igual forma e teor,
/ para um só mesmo efeito, j tame te com as 02 (duas) testemunhas a . o.

I São Paulo, 30 de maio de 20 8. J / /~.

I TACIONAMENT~

~ches S~gado Junior :;;:7l~
ALLP EMP lMENTOS, PARTICIPAÇOES E SERVIÇOS S/A

milio Sanches Salgado Junior p.p. Paulo Fernando Zillo

I

r

I

I
I
I
[

1.
Nome:
RG:

/~-'-'S=""'"-=r;:.- .
, ""-,

Priscila da Silva
CPF 224.985.048-85

RG 35.240.063-8 - .>.:

í~ ~~O
424.627/18-8 ~ 1IillllllI'

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :;

2.
Nome:
RG:

Testemunhas :

&'lttQlY'o.; J.c~n:.oJ
",l/tiNA VIVALDINI DE FRANÇA •

CPF: 439558038-64
RG:4295828S_7 _ ~ 5~ bi'

j

I
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CONTRATO DE CONCESS.ã.O DE USO DE ÁREA

SEM INVESTIMENTO

CONTRATO COMERC!AL
02.2014.014.004'j l

~c";T"'_","'17,~~_":",~r_~~..."!~:"ll'__ ~;:Q"_~~tC3"",,~,,_"':Q::b:O =::0:0= •••••• _ Q

~ r;;;;~~~~:t,!TE-- ----.i DEPENDêNCIA ~

g ;1i::l\.'iPRESA SPv~.:)E.EIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁR:A - !t!rRAERO : Aeroporto In!. de Recife/Guararapes - Gilberto I
~ 1 Freyre - SBRF R~I;~NDEREÇO --------+C-N-P-J-/M-F-N-.O-----------------i ~

~ IIAeroporto in!. de Recife/Guararapes - Gilberto Freyre - SBRF 00.352.294/0014-35 i
~ !IREPp.~S~NTA~T~$ I CARGO ~

~IANDRE L.UIS MARQUES DE BARROS lDIRETOR COMERCIAL I~
j ~~~~~~~~~I~iSTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATivO LTDA I ~~P~~:.~~1/0001-33 i.

~ h:,oi;(EÇO DECOBRANÇAiCOMERCIAL ! ENDEREÇOE-MAIL iI t/ENiDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1'<0 1.330 - 2° ANDAR,BLOCO 3 Fernando.Zillo@estalpar.com.br
ü

s 1. CC!!!DAD" ESTADO CEP TELEFONE(000) I
~ ~ SÃO PAULO SP 04543-000 11 - 21618054~ ,L- -L --L ...L ----I

:'.:.~,:.I! REPRESENTANTE(S)LEGAL(IS) ! ~
: !PAULO FERNANDO ZILLO ! I
!I I
~
R~~- ,I
f, 11" OBJETO E FINALIDADE I
~! CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS DESTINADAS À EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE ESTACIONAMENTO DE VEíCULOS NO AEROPORTO.~I INTERNACIONAL GILBERTO FREYRE/GUARARAPES, EM RECIFE/PE I
~ .' CÓ!)_ ÁREA(S): SBRF08PEG00002COM/ SBRF08PEG01001COM/ SBRF08PEG02001COM/ S8RF08PEG03009COMi ! '!~ISSRF~~:SDíH)089COM/ SBRF01PSD01078COM ! I

t tr~~-'-"-""",--- I.~lli. NATUR",ZA 111• UTIL!ZAÇÃO I )
~- I / __ l~~IATP~ 4,25 M' ANE: M2 AE EX:61.366,93 M' COMERCIAL - COM __---J ~

i fN- PR!:ÇO ESPECiF:CO .1 li
j ,- --'~----_. I ~i !,::~:.":::/I::IXVB,;CÍI,L i RS ,6 "a~,ooo,oo(dezesseis milhões e qUinhentos mil reais) -,---1 ij
~ •. I PREÇO MINIMO MENSAL R$ 850.000,00 (ol1ocentos e cmquenta mil reais) IIi I:,1ENSAL VARIAVEL P.DICIONAL 40% (quarenta por cemo) • 1° ao 5° ano de vigência contralllai; i :i
~I ! 45% (quarenta e cinco por cento) - 6° ao 10° ano da vigência contratu",.!; I r:
~~-------l-I 50% (cinquenta por cento) -11° ao 15° an<?da vigência contratual. i~~l~~::~:-.. ~.,69.500.000,oo (cento e sesser.ta e nove milhões. quinhentos mil reais) • ! ~
..;~r----..-.--------.----------------------.------------~ ....,......------..-.~~
~i v ~PRA!I,) ~ ~

.~ _ _ ~ .J~
,~ NÚMEROCf" MESES(OUDIAS) I ~ INICIO ti::. TÉRMINO i ~
i 180mesesl':~"'::::)_ .•_J-t]} o2OLti.QG~lJ~(~iJ ~
~ ~ \J! - F;~~P:f"'EN~OLEGAL DA CONTRATAÇÃO ----,-- ~ ~
~I f I~'' ; PR:::G.~O ?RESE?JCIAL N° 085/DFLC/SBRF/2014 : ti~ ~ ~~~ 2.- .__ o ---_. , • ,-l ~
.--~---_._--,-----------------------,'-------------------------~ "i IV!!-A~EXOS ~~ ~ ~f Ir.J - oco. DE L1CITAÇAo D. C'10QUIS IND!CATIVOS DA ÁREA X - CONDiÇÓES GERAIS !I !

" ~O -DESCRIÇAo DAS Bé:NFEiTOAIAS X - CONDiÇÕES ESPEC:AIS O - rv,ANUAL ti' '~~
~ ~ II~L~ ~r. •....• _~._--. -.----:.:.:.;.-.:.::--~_-_-_-_-_-.::-----------------.- ----------------------.-----, ~
r 1 V!I! .lOC,\:..tDATA/ASSltJATü;,I'.S ------------------.---------- -, ~

~ ~ 6. "2CVi ! ~~! i ~
~! I i
~! D,RETORCOMERCIAL ! 2
~ ",' I ~

~! I ~
~ i}---~~I / ~; I .,'-',,":.~ I, ~.'

~I
~ 1 r"sTE"luNi'A! ~~i ',0'1,,, Cfr/J'--&.í k<---lU'r-""O j/,/lC/-féM' i?0 [/A7'!f' ~ ~
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I - DAS CONDIÇÕES GERAIS

1. A área objeto da presente concessão de uso é de propriedade da União Federal e se
encontra sob a jurisdição e posse da CONCEDENTE, conforme Portaria expedida
pela Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República.

1.1 Este Contrato é regido pelo Decreto-Lei na 9760/46, Lei nO 5332/67, Lei na
6009/73, Lei nO 7565/86, Lei na 8666/93, Lei na 9.636, de 15 de maio de
1998, Lei na 10.520, de 17 de julho de 2002 e Lei na 11.182, de 27 de
setembro de 2005; dos Decretos 3.555, de 8 de agosto de 2000, 5.450 de 31
de maio de 2005 e nO6.204 de 5 de setembro de 2007, pelo Regulamento de
Licitações e Contratos da Infraero, de 26 de junho de 2009, e legislação
inerente à utilização dos bens imóveis da União Federal; por legislações
baixadas pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC e por Normas da
Administração Aeroportuária.

1.2 Inaplicam-se a este Contrato as disposições da Lei n° 8.245/91 e suas
alterações, bem como a legislação concernente as locações comerciais.

2. O prazo contratual:

2.1 Ficará suspenso, se 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
a expensas do CONCESSIONÁRIO.

3 O presente Contrato não poderá ser prorrogado, salvo as disposições constantes no
parágrafo 4° incisos I a III e parágrafo 50 do art. 14 do Regulamento de Licitações e
Contratos da INFRAERO.
3.1 Este contrato não poderá ser aditado ou sofrer qualquer alteração caso o

CONCESSIONÁRIO encontre-se em débito de qualquer natureza e em
qualquer dependência aeroportuária com a CONCEDENTE.

4. 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;

4.1 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 - EINRIMA, ou quaisquer outros documentos exigidos
pelos órgãos ambientais;

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

O CONCESSIONÁRIO não tem exclusividade na exploração da atividade objeto
desteContrato,noAeroporto.,

/
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6 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 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;

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

7.2.2 As condições estabelecidas no subitem 7.2.1 destas Condições
Gerais, aplicam-se inclusive nos casos em que as multas e/ou
cominações forem imputadas à CONCEDENTE devido às
irregularidades do CONCESSIONÁRIO;

7.3 As irregularidades constatadas serão consideradas infrações contratuais,
sujeitando-se o CONCESSIONÁRIO às cominações previstas no item 27
destas Condições Gerais.

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

8.1 Nos casos de desativação total ou parcial de terminal de passageiros, em
função de reforma 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.

A critério da CONCEDENTE e conforme previsão no edital e no contrato, nas
~~~óteses do item 8 o CONCESSIONÁRIO poderá retornar à área original ou

ecer na nova área, observados a revisão das j condições contratuais,

ii) menlequanto ao preço\ rY "...-':~'..'...~..'''-"~
2 V' I; ~\
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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. 14 do Regulamento de Licitações e
Contratos da CONCEDENTE.

11 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 O prazo contratual poderá ser prorrogado devendo o mesmo ser justificado por escrito
e previamente autorizado pela autoridade competente para celebrar o contrato,
observando o disposto no parágrafo 4° e 5° do artigo 14 do Regulamento de
Licitações e Contratos da Infraero.

14 Consoante disposição ào ~ 2°, do Art. 112, do RLCI, 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.

H-DO PREÇO

15 O preço estabelecido para esta contratação é o constante da folha de rosto deste
Contrato;

15.10 preço fixo inicial será pago em parcela única, à vista, até o 10° dia útil a partir
da assinatura do contrato.

15.2 O preço específico mensal (preço fixo, 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 do reajuste previsto no item 14.

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

15.3 O preço específico mensal e as despesas de rateio deverão ser pagas,
mensalmente, até o 10° (décimo) dia do mês subseqüente ao vencido;

15.3.1 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 subseqüente
ao vencido;

Caso o CONCESSIONÁRIO não receba os documentos, até o dia do
ven imento, deverá solicitar a 2a via junto à área de cobrança, em
qual uer Aeroporto administrado pela CONCEDENTE, para, .....

.~ 4~~ .....~f~\\IU:
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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 de impontualidade
do pagamento.

15.4A 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.

15.5 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.
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IH - 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 pela CONCEDENTE. A
data de apresentação do faturamento bn.:to deverá OCOrrerno dia imediatamente
posterior ao fechamento da quinzena. Quando a data 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;

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.

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 devem 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.

~"i~)•.,.~ 18 A comprovação" do faturamento bruto mensal far-se-á com a apresentação, peloq~~~~~~«I}'"';~nf" CONCESSIONARIO, dos documentos contábeis, fiscais ou outros que venham a ser
ó'.• q"'q••~: • ~'1.(."''':;''i:~~''"olicitados pela Administração Aeroportuária, sempre que a CONCEDENTE assim o"OI) . /'1 .11/1", ~ ,1" '~')

ot"'••.. '} .i":',<;~~'I!~'r, cabendo ainda a esta a faculdade de proceder à verificação do movimento< / I/JI ~c ~;:'-4'o<,

114" '0'.' ~ l' '" •.•~:ef~l\l ente realizado, utilizando-se dos critérios que considerar mais adequados
\ "iDo 'l't:<{r .) J" li 6' '9f'~f/, ,-

vZ~{~;;~~~;:;;>,"IJ. àqtr~ finalidade.~ 0;.'.'
~o~.~-6' .
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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.

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.

19.1 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 sub item 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 CONCESSIONÁRIO seja constituído em empresa sob a modalidade de
Sociedade Anônima, deverá manter o Balanço Patrimonial e a Demonstração 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.
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21 O CONCESSIONÁRIO deverá manter, de acordo com a especificidade do negócio,
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 dos valores pagos às empresas fornecedoras de serviços de
cartões de crédito e de débito;
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sejam consolidados descentralizadamente ou até mesmo centralizadamente
desde que possua um 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 autônoma.

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 proceder 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 CONCESSIONÁRIO;

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

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

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 de Operação Boca de Caixa, cobrando as diferenças apuradas nos últimos 12
meses. O CONCESSIONÁRIO deverá recolher o valor a à Administração
Aeroportuária no prazo máximo de 10 dias corridos.

24 À CONCEDENTE é facultado adotar, no interesse do melhor cumprimento do
disposto nos itens 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 23 sistema padronizado de máquinas
registradoras ou terminais de computação, caso em que o CONCESSIONÁRIO se
obriga a igualmente adotar e custear esses equipamentos, no prazo que lhe for
concedido pela CONCEDENTE, exceto Sistema de Estacionamento.
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25.1 Cumprir e fazer cumprir pelos seus empregados, prepostos e contratados, as
normas emanadas do Poder Público e as Instruções que forem expedidas 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,
limpeza e uso, arcando com as despesas 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
inerentes à edificação (incêndio, explosão, vendaval, 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.

25.5.1 Entendem-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.

! 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.
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e/ou qualquer adaptação da área, 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 CONCESSIONÀRIO deve contratar seguro específico ou
contemplar em apólice a cobertu:-a 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 prevenção e extinção de incêndio e sinistro,
mantendo igualmente o seu pessoal instruído quanto ao emprego eficaz dessa
aparelhagem;

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

25.11.1 No caso de ser constatado, pela CONCEDENTE, qualquer tipo de
dano, inclusive aquele re.lativo 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/ou adequações serão consideradas
restituídas à CONCEDE~TE somente após a assinatura, pelas
partes, do competente "Termo de Vistoria da Área", acompanhado
de laudo técnico emitido por profissional competente;

25.11.2.1. 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 de 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 Dgrinício ao exercício das atividades na área, no prazo máximo de 10 (dez)
,- dias contados do início do prazo contratual ou da conclusão das adequações, e>~~- mantê-las sem interrupção, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito
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25.18 Oferecer produtos atrativos de qualidade com a cobrança de preços
compatíveis com aqueles praticados no mercado local;

25.18.1 O CONCESSIONÁRIO deverá apresentar a cada 12 (doze) meses
pesquisa de compatibilidade de preços com o mercado local dos
produtos/serviços por ele comercializados.

25.19 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;

25.20 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;

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

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

25.20.3 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;

25.20.4 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;

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

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

25.22

25.23

Submeter, previamente, à aprovação da CONCEDENTE o projeto de
instalação de suas atividades na área, o seu esquema de funcionamento e,
quando houver, o orçamento das adequações e seu cronograma, inclusive em
nível de detalhamento, segundo diretrizes expedidas pelos órgãos técnicos da
CONCEDENTE;

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

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
e cu -o do contrato não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscaliz' ção ou /acompanhamento peJo órgão interessado, inclusive ~
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praticados por pessoas físicas ou jurídicas a ele vinculadas por prestação de
serviços, devendo efetuar a reparação imediata dos mesmos junto à parte
prejudicada;

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

25.25.1 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.

25.26 Cumprir as diretrizes e orientações relativas aos principais impactos
ambientais gerados pelas suas atividades;

25.26.1 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;

25.26.2 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;

25.26.3 O CONCESSIONÁRIO cuja atividade produza emlssoes
atmosféricas poluentes, particulados e odores, deverá cumprir as
normas 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 e veículos, atividades de
armazenamento e abastecimento de combustíveis;

25.26.4 O CONCESSIONÁRIO deverá implantar e desenvolver suas
atividades de maneira a não comprometer a qualidade dos recursos
hídricos e do solo locais, 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 combustíveis, de
equipamentos de solo e atendimento a aeronaves, veículos, serviçosV
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de "catering", e locais que geram águas residuais e resíduos sólidos,
industriais ou não.

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 adequações e/ou
serviços deverão respeitar as normas estabelecidas pela CONCEDENTE;

25.28 Cumprir as normas e diretrizes federais, estaduais e municipais e também as
da ABNT pertinentes aos resíduos sólidos gerados nas suas atividades, bem
assim seguir as determinações sobre o assunto, estabelecidas pela Autoridade
Aeroportuária, adequando-se às exigências do Plano de Gerenciamento de
Resíduos do Aeroporto, quando pertinente;

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

a) Geração - caracterização

b) Acondicionamento

c) Armazenamento

d) Coleta

e) Transporte

f) Tratamento

g) Destino final

25.28.1.1 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.

25.29 Executar suas instalações de acordo com as leis e normas concernentes à
acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência e/ou mobilidade reduzida,
no que couber e no que se referir às 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.

Obter, quando realizar 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
alltoridades responsáveis e possíveis exigências complementares desses
rg- s, correndo por conta do CONCESSIONÁRIO todas as despesas

deco e es deste processo;<::> r
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25.30.1 Desenvolver e apresentar para aprovação da CONCEDENTE os
programas de acompanhamento e monitoração dos impactos,
positivos e negativos, causados pelas adequações.

25.31. 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 característica 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:

25.31.1 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;

25.31.2 Fornecer documentos, desenhos, plantas e informações necessárias a
elaboração do A1S0 e do PESO-OS;

25.31.3 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;

25.31.4. 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;

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

25.31.6. 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 e de terceiros, tomando as
seguintes precauções necessárias:

25.31.6.1. 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
Opéracional do aeroporto, sendo que seu projeto deverá
ser aprovado pelo Operador ~er ortuário;V .'.
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- CONTRA TO COMERCIAL -

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

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

25.31.8. Adotar materiais, métodos e tecnologias, nos processos operacionais,
adequados à 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;

25.31.9. As cláusulas de Segurança Operacional aqui apresentadas, tratam
de obrigações comuns à 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 fisica e/ou
operacional do aeroporto ou colocar em risco a Segurança
Operacional do aeródromo, não sendo limitadas a estas,'

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

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

25.33. 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 norm:lS e padrões Internacionais, sendo este interligado ao
Distribuidor Geral do Aeroporto.

25.33.1. Os pontos de voz e 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 (fêmea) instalado em caixa de distribuição (caixa de
,/'I;;;~~~z,~.;;?f::.>"-. utilidades), sendo um cabo metálico dedicado por ponto.(;~;ZrQr~C/if;'6fkJlj~~;5',~~~'S;?,:.....

l¥lJo" •."",; q .~;~ ';::'~';';;'J"~;~:;;;'.;;-?.5".33.2.Os acessos são disponibilizados de maneira padronizada a todos os
Ofl}, .:11 I)p VI> "-'<' ~<i'~

0. I + I • Z~;:'~.. \"~.~~. se lientes, otimizando o uso da infraestrutura dos Aeroportos, ao
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incidentes que comprometam a privacidade de sistemas e dados dos
clientes e da própria CONCEDENTE.

25.33.3. 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 cabeada, 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 destinad.os a este padrão.

25.33.4 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 INFRAERO requerimento
contendo projeto de acordo com a política de conectividade adotada,
além da área de cobertura de interesse.

25.33.5 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.

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

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

25.35.1. A inadimplência do CONCESSIONÁRIO, com referência aos
encargos previstos no subitem 25.35, não transfere à
CONCEDENTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das
edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.

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

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 à
movimentação de carga (peso - kg - embarcado e desembarcado) de todos os voos do
período anterior à CONCEDENTE, por meio dos manifestos de carga, podendo a

f~, CONCEDENTE requerer informações adicionais.

,::;;~;""'~~p,l A apresentação das informações por pa.rte do CONCESSIOIj'JÁRIO, previstas no
a.9;:~;"I~~11 ,~ '()~item 26, não exime a CONCEDENTE do direi efet 'ar fiscalizações nas
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v -DA FRANQUIA

27. 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;

27.1 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;

VI - DAS COMINAÇÕES

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

28.1 Advertência, por escrito, na primeira infração ao ajuste constante dos subitens
7.1, 7.2, 7.2, 7.4, 16, 16.1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25.1, 25.2, 25.3,
25.4,25.8,25.9,25.10,25.11,25.13,25.14,25.15, 25.16, 25.18, 25.19, 25.22,
25.23,25.24,25.25,25.26,25.27,25.28,25.29,25.31, 25.32, 25.36, 26 e 26.1
deste Instrumento Contratual;

28.1.1 Em caso de reincidência das situações previstas para a primeira
infração no subitem 27.1 será aplicada multa de 15% (quinze por
cento) sobre o preço específico mensal ou na primeira infração aos
ajustes constantes dos sub itens 19.2, 21, 21.1, 22, 22.3, 25.5, 25.6,
25.7,25.12 e 25.20.

28.1.2 Em caso de nova reincidência das situações previstas no subitem
28.1.1 será rescindido este Contrato Comercial.

28.1.3 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.

28.2 Pelo atraso no pagamento do preço específico mensal e dos encargos
decorrentes, os valores serão acrescidos de juros de mora de 1% (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.

28.2.1 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 28.2 destas Condições Gerais.

28.2.2 Para as parcelas cujos prazos de vencimento forem prorrogados,
a CONCEDENTE aplicará as cominações previstas no subi tem

~condições Gerais, a partir do vencimento origi~al ::l,
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16

- I

cada parcela, caso o pagamento não seja efetuado na nova data
fixada, até a data do efetivo pagamento.

28.3 Se no prazo estabelecido na advertência dada pela CONCEDENTE constante
do item 28.1, o CONCESSIONÁRIO não eliminar o motivo da cominação,
ser-Ihe-á aplicada multa de 10% (dez por cento).

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

28.4.1 Impedimento de licitar e contratar com a CONCEDENTE e
toda a Administração;) Pública Federal e descredenciamento do
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas
previstas no edital e neste contrato e das demais cominações
legais.

28.4.2 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o
CONCESSIONÁRIO ressarcir a CONCEDENTE pelos
prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção
aplicada com base no subitem 28.4.1 deste artigo.

28.5 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.

28.6 As sanções de advertência e multa poderão ser aplicadas juntamente com as
sanções de rescisão ou impedimento, facultada a defesa prévia do
CONCESSIONÁRIO, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis.

28.7 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.

28.8 A sanção estabelecida no inciso 28.4.2 é de competência exclusiva do
Ministro Chefe da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República,
facultada a defesa do CONCESSIONÁRIO no respectivo processo, no prazo
de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após
dois anos de sua aplicação.

28.9 As sanções previstas no subi tem 28.4 poderão também ser aplicadas às
empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos:

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

I

Tenham praticado atos ilícitos vis~trar os objetivos da
licitação; e ~ . V~
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28.9.3 Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a
CONCEDENTE em decorrência de atos ilícitos praticados.

29 Serão aplicadas as sanções previstas na Lei 12.846/2013 à Contratada que:

29.1 Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente;

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

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

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

VII - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO

30 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas em lei ou no Regulamento de Licitações e Contratos da
CONCEDENTE.

31 Constituem motivo para rescisão do contrato:

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

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

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

31.4 O atraso injustificado para o início da adequação ou serviço;

31.5 A paralisação da adequação ou do serviço, sem justa causa e prévia comunicação
à CONCEDENTE;

31.6 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;

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

O cometimento reiterado de faltas na sua execução;

u, ' -

a exeçução do contrato; ~
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31.12 O atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos devidos à
CONCEDENTE;

31.13 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 art. 7° da Constituição Federal
(Emenda Constitucional nO20, de 1998);

31.14 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;

31.15 A utilização de área e edificações sob concessão de uso para outros fins que não
os exclusivamente previstos no contrato;

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

31.17 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 CONCESSIONÁRIO, nesses casos,
o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que
seja normalizada a situação;

31.18 A não liberação, por parte da CONCEDENTE, de área, local ou objeto para
execução de adequação, serviço 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;A ocorrência de caso fortuito
ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;

31.19 Caso a dependência aeroportuária seja desativada ou sofra modificação em
benefício da operação aérea ou para atender a interesse público, que não permita a
continuidade do negócio do concessionário ou, ainda, na ocorrência de norma legal
ou regulamentar que o torne material ou formalmente inexeqüível.

31.20 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do
processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

31.21 Cessados os efeitos da suspensão da execução do contrato, o prazo restante de
vigência será contado considerando o período total previsto no edital e no contrato,
ressalvados os casos de interesse público e inexecução por perda do objeto ou das

. o>, condições de habilitação do CONCESSIONÁRIO.
J ::7;;"': '"/-:'_~"::-'''''''
/~;t't;~:;'tj~~>~Apersistênciano cometimento das infrações previstas nos subitens 28.2 a 28.4.
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INFRAERO

CONDIÇÕES GERAIS ANEXAS AO Te N° 02.2014.014.0041
SEM INVESTIMENTO

- CONTRATO COMERCIAL -

33 A rescisão do contrato também poderá ser amigável, por acordo entre as partes, mediante
celebração do competente Termo de Distrato, desde que haja conveniência para a
CONCEDENTE.

34 A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONCEDENTE.

35 Quando a rescisão ocorrer com base nos subitem 31.17 a 31.19, sem que haja culpa do
CONCESSIONÁRIO, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados, que
houver sofrido, tendo ainda direito, quando aplicável, a:

35.1 Devolução de garantia;

35.2 Pagamento do custo da desmobilização.

36 Na hipótese de rescisão unilateral do contrato por motivo de interesse público, sem que
haja culpa do CONCESSIO~ÁRIO, a CONCEDENTE restituirá proporcionalmente o
valor recebido a título de preço fixo inicial, em função do tempo remanescente de vigência
do pacto firmado.

37 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução
será prorrogado automaticamente por igual período.

38 A rescisão de que trata o subi:em 30 acarreta as seguintes conseqüências, sem prejuízo das
sanções previstas neste contra:o:

38.1 Execução da garantia contratual, quando 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 deste 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 esseLciais;

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
adequação ou serviço por execução direta ou indireta;

38.6 Na hipótese do subi tem 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, manter este Contrato, podendo assumir o controle de
determinadas atividades de serviços essenciais.

>~~~.;?9Findo ou rescindido este Contrato, a CONCEDENTE entrará de imediato e de pleno d!reito
G:~~~~~ri~;:~;~~~>p~posse da área, respectivas edificações e benfeitorias, assistindo ao CONCESSIONARIO

.s<1ó:".O"~; Q4~~_;;":~'i4i'tei;tQà inde~n'za -o ou compensação, exceto, em se tratando de rescisão motivada pelo
.......•....."~/o. J I :.~ i. 'rio ressa&adoo disposto no item 30 deste instrumento.~_~ <I w~ a-~ ~//

~~i11/c....~J) . '~:11 ~qc. a ~a de quaisquer das hipóteses previstas no item 38 destas Condições
". g~ G rais, ressalv~o o ajuste constante do subitem 39.1.2 destas mesmas condições, o s:

"... 19 , i F~~
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INFRAERO

CONDIÇÕES GERAIS ANEXAS AO TC N°02.2014.014.004'~
SEM INVESTIMENTO

- CONTRATO COMERCIAL-

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 38.1 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.

VIU - DA SUBCONCESSÃO DE ÁREAS, INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS
AEROPORTUÁRIOS

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;

40.2 A utilização da área pelo SUBCONCESSIONÁRIO não reduza o aproveitamento
desta pelo CONCESSIONÁRIO em percentual superior ao estabelecido no RLCI -
Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO.

40.2.1 A atividade a ser desenvolvida pelo SUBCONCESSIONÁRIO na área objeto
de subconcessão sirva para atender necessidades ou complementar as
atividades do concessionário que são objeto do contrato de concessão;

40.2.2 Seja firmado contrato entre o CONCESSIONÁRIO e
SUBCONCESSIONÁRIO, com a interveniência da CONCEDENTE;

40.2.3 O termo final do contrato de subconcessão não exceda o' estabelecido no
contrato de concessão de uso de área, e

40.2.4 O estabelecimento de preço específico, a ser pago pelo
SUBCONCESSIONÁRIO, em favor da CONCEDENTE.

41 O CONCESSIONÁRIO responde solidariamente pelo inadimplemento do
SUBCONCESSIONÁRIO quanto à obrigação de pagar o preço específico previsto no
subitem 40.2.4.

41.1 A condição de solidariedade de que trata o item 40 será estabelecida mediante
cláusula de fiança, em que o CONCESSIONÁRIO assume o papel de principal
devedor, mediante expressa renúncia ao benefício de ordem;

,,',~!~~.J,.} Essa garantia compreenderá quaisquer acréscimos, reajustes ou acessórios da dívida
o~o~,::~rli~01{ , (' :~~"':P.~',ncipal, inclusive todas as despesas judiciais, honorário~is .a6minaçÕes, até a

QlJ(J ~/O ,.. .~ .••

8001> <to.,. ° °"9 '£>0';:1:1' < ~l:i uidação de quaisquer ações movidas contra o S BCON SSIONARIO em
Q",o aI Pr~" -~. - ~f-'.-' O

~ .I(, ·""~êt~t.fé'l\!.~a do presente Contrato;r /"'... ~"
.J'1t!O~"~'4~lIc.a,, Si" '.",;~r,c. V - ~
~-9~iif4~?:---' 0, ~
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INfRAERO

CONDIÇÕES GERAIS ANEXAS AO Te N° 02.2014.014.0041
SEM INVESTIMENTO

-CONTRATO COMERCIAL -

.££2l/~
~ CONCEDENfE
• ANDRE LUIS MARQUJtS DE BARROS

DIRETOR COMERCIAL

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 à Infraero a rescisão imediata do contrato de
subconcessão;

41.4 A subconcessão da área não implica, em nenhuma hipótese, em redução do preço
estipulado pelo concessionário em sua proposta comercial.

IX - DISPOSIÇÕES FINAIS

42 A ação ou omissão, total ou parcial, da CONCEDENTE na exigência de seus créditos ou
do cumprimento das obrigações do CONCESSIONÁRIO, 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.

43 O s 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.

44 Fica eleito como competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Recife/PE,
para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação deste instrumento, com renúncia
expressa a qualquer outro, pJr mais privilegiado que seja.

45 Este Contrato é assinado em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das
testemunhas que também o assinam.

~~PG , Cft de f'C\lC.....-..nb~ de ~ \~.

n//?d

CON ARIO
EMÍLIO SANCHES SALGADO JÚNIOR
C. IDENT. N°: 18991663 SSP/SP
CPF N°: 097.746.098.32

21

TESTEMUNHA:
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INFRAERO
AEROPORTOS

ATESTADO

Atendendo a solicitação da empresa HORA PARK SISTEMA DE
ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, atestamos que a referida empresa, com sede na
Av. Preso Juscelino Kubitscheck, 1830 - 2 ° andar - bloco 3, na cidade de São Paulo/SP, inscrita
no CNPJ sob o nOO1.808.151/0001-33, possui contrato de concessão de uso de área celebrado
com a INFRAERO, sob o nO02.2014.014.0041, para exploração comercial do estacionamento de
veículos do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, com as
características a seguir elencadas, não havendo, até o momento, nada que desabone seu
desempenho contratual.

a) Localização: Praça Ministro Salgado Filho, S/N CBP: 51210-902 - Recife-PE.

b) Objeto: Concessão de uso de área para exploração comercial do estacionamento de veículos do
Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre.

c) Vigência contratual: De 07/11/2014 a 06.11.2029.

d) Capacidade: 2.020 (duas mil e vinte) vagas.

e) Área total: 61.381,18m2 (sessenta e um mil, trezentos e oitenta e um vírgula dezoito metros
quadrados).

1) Horário de funcionamento: 24 horas.

g) Sistema de operação: controle de acesso e cobrança automatizado.

h) Volume médio diário de veículos dentro de um mês: superior a 4.000 veículos.

i) Meios de pagamento: dinheiro em espécie e cartão.

j) Gerenciamento AdministrativolFinanceiro: prestação de contas diária.

k) Acessos: o estacionamento possui 06 entradas e 05 saídas.

1) Outras obrigações contratuais: limpeza dos pátios e manutenção dos equipamentos.

Empresa Brasileira de
Praça Ministro Salgado

CEP 51210-902 -
Fone: (Oxx)(81) 3322.4322

Homepage:

Informamos, ainda, que o referido contrato prevê a realização das
melhorias a seguir relacionadas, as quais estão sendo implementadas pela aludida empresa::
implantação de cobertura de circulação EDGrrp revitalização geral da sinalização (horizontal
e vertical), reforma dos WC's, atualização sistema de iluminação, instalação do sistema
informativo de vaga/.:,~;~~liação doSTVV

..c.~,' ~.f~->:.

'\ Recife, 15

'''''''RAIM~A MARIAIthCO?'A' 'AGALHAE-SÃ 1fl.M. (" ..A~
Gerente de Negócios Comerciais do Aeroporto :,t, ,~;,;,~,',,:;\.~:~;;..

Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto {~5iC':~ '-:.>{:. :'1'.: '--""
Freyre CARTÓRIO PORTA LARG~;~ t~,"::,,s.a1>r~f~~;~~l,(ne, no54. Prazeres

REGISTRO CIVIL 2' DISTRIT~' i~' ':O'" ,ie~~~~~~~6~~~~.:;,~ra8~f~~:IE.l048
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INFRAERO
AEROPORTOS

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins de concorrência, que a empresa!
HORA PARK SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO LTDA, com sede na Av,
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830 - Bloco 3 - 2° andar, Vila Nova Conceição, na cidade d~
São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nO01.808.151/0001-33, vem executando os serviços de
operação, administração e gerenciamento do estacionamento do AEROPORTO SANTOS
DUMONT, com as seguintes características:

a) Localização: Praça Senador Salgado Filho, N° 1, áreas de estacionamento de veículos no
aeroporto Santos Dumont.
b) Objeto: Exploração comerci,!l de estacionamento de veículos.
c) Prazo de Contrato: iniciou em 01/02/2015.
d) Capacidade: 980 (novecentos e oitenta) vagas.
e) Horário de funcionamento: 24 horas.
£) Sistema de operação: Self-parking
g) Volume Médio Diário de veículos dentro de um mês: superior a 32382 veículos
h) Meios de pagamento: dinheiro, cartão de débito e cartão de crédito.
i) Acessos: o estacionamento possui 03 terminais de entrada e 03 termÜ"úúsde saída para carl-o e
O 1 terminal de entrada e O 1 de saída para motocicletas.

Nada havendo que a desabone em seu desempenho contratual.

Rio de janeiro, 31 de outubro de 2017

,~~~
WELLINGTON GRIZZI NUNES
Gerente de Negócios Comerciais

Empresa Brasileira de Infraestrutura AeroportUária
Aeroporto Santos Dumont - SBRJ

Praça Sen<:ldorSalgado Filho, SINO. Centro
CEP 20021-340 - RIO DE JANEIRO. RJ •

Fone: (O",,) (21) 3814.7070. F.x: (O",,) (21) 2533-2218
~lomcpagc;http://www.inrraero.gov.br
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II
I I

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins de concorrência, que a empresa HO PARK SISTEMA DE

ESTACIONAMENTO ROTATIVO lTDA., com sede na Av. Presidente Juscelino Kubitschek,

1830 - bloco 3 - 2º andar - CEP 04543-900, na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob

o nQ 01.808.151/0001-33, vem executando os serviços de operação, administração e

gerenciamento do estacionamento de veículos da UNIVERSIDADE POSITIVO - Campus
Curitiba, com as seguintes características:

a) localização:

b) Objeto:

Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, nº 5300 - Curitiba/PRo

Exploração, administração e gerenciamento de estacionamento de
veículos em Instituição de Ensino e Centro de Eventos.

c) Prazo de contrato: 60 (sessenta) meses, com início em 05/11/2012.

d) Capacidade: 4.511 (quatro mil, quinhentas' e onze) vagas, equivalente a
aproximadamente 99.242 m2 (noventa e nove mil, duzentos e quarenta
e dois metros quadrados).

A operação inclui a responsabilidade pelo fornecimento de mão de obra, nada havendo que

a desabone em seu desempenho contratual.

São Pa'ulo, 12de agosto de 2015
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Dados da conta debitada:

Dados da TED:

30
horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
TED C - outra titularidade

Identificação no extrato: SISPAG FORNECEDORES

Nome: HORA PARK SISTEMA DE ESTAC RO

Agência: 8577

:-

Conta corrente: 01612 .7

Nome do favorecido: EMPRESA BRASilEIRA DE INFRA- E

CPF/CNPj: 00352294000110

Número do banco, nome e ISPB: 001 - BANCO DO BRASil SA -ISPB 00000000

Agência: 3307 CORPORATE DF

Conta corrente: 00000420968

Valor da TED: R$ 35.840.000,00

Finalidade: CREDITO EM CONTA CORRENTE

Informações fornecidas pelo pagador:

Controle: 636655399000010

TED solicitada em 06/11/2018 às 11:29:29 via Sispag.

~utenticação:

D2F8CBABACD77C5A747AE05EBF61347B6B8EC6F1

Júvililas, sugestões e reclamações: na sua agência. Se preferir, ligue para o SAC Itaú: 0800 728 0728 (todos os dias, 24h) ou acesse o Fale Conosco no www.itau.com.br.
3e não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011 (em dias úteis, das 9h às 18h) ou Caixa Postal 67.600, CEP
)316,2-971. Deficientes auditivos ou de fala: 0800 722 1722 (todos os dias. 24h).
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