
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO COMERCIAL  

Nº 002/LALI-2/SEDE/2019 

 

OBJETO:    OBTENÇÃO ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E 

AMBIENTAL - EVTEAS QUE EMBASARÁ A INFRAERO EM UMA 

POSSÍVEL LICITAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS 

AEROPORTUÁRIAS EXTERNAS PARA A EXPLORAÇÃO 

COMERCIAL. 

 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

- SESSÃO PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA: 

 DATA E HORÁRIO:  22/07/2019 às 10:00 horas. 

 

- SESSÃO PÚBLICA PARA RECEBIMENTO DE REQUERIMENTOS DE 

AUTORIZAÇÃO:  

 DATA E HORÁRIO: 01/08/2019 às 10:00 horas. 

 

- FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS (informando o nº da licitação): Até 05 (cinco) dias 

úteis anteriores à data fixada para entrega do EVTEAS. 

 e-mail: licitabr@infraero.gov.br  

 fone:  (061) (3312-3550) 

  

- REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário 

de Brasília (DF). 

 

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

 

 

ENDEREÇO PARA ENTREGA (PROTOCOLO) DE DOCUMENTOS 

 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa 

Gerência de Licitações 

Setor Comercial Sul, Quadra 04 Ed. Centro Oeste 1º andar – Brasília/DF – 

CEP 70304 -906 - Fone: (0xx61) 3312-3752/ 3550 

Funcionamento do Protocolo: 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 9:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:00 horas 

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

 

mailto:licitabr@infraero.gov.br
http://www.infraero.gov.br/
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IV. TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO (MODELO) 
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EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO COMERCIAL Nº 002/LALI-2/SEDE/2019 

 

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, 

representada pela Comissão de Chamamento Público Comercial constituída pelo Ato 

Administrativo nº CSAT-AAD-2019/01740 aqui também designada simplesmente Comissão, tendo 

em vista o que consta no Processo Administrativo CSAT-ADM-2019/01982, torna pública, para 

conhecimento dos interessados, a abertura do Chamamento Público Comercial, doravante 

denominado CPC, para o objeto citado no subitem 1.1 deste Edital. 

 

 

1. DO OBJETO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL 

 

1.1. O presente Edital tem por objetivo chamar empresas para OBTENÇÃO ESTUDOS 

DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL - EVTEAS QUE 

EMBASARÁ A INFRAERO EM UMA POSSÍVEL LICITAÇÃO PARA A 

CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS AEROPORTUÁRIAS EXTERNAS PARA A 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL. 

 

1.1.1. Todo o lote deve ser contemplado no projeto, não sendo possível fazer 

EVTEA apenas em parte da área. 

 

1.1.2. Um único INTERESSADO pode requerer autorização para elaborar EVTEA 

para cada um dos lotes de forma independente (lotes citados nos itens “1.2.1 a 

1.2.3”), além de EVTEA citado no item 1.1.3 adiante. 

 

1.1.3. O AUTORIZADO poderá propor a união dos 1.2.1 e 1.2.2 (LOTES 01 e 02) 

para exploração comercial, ou seja, um EVTEA de um único 

empreendimento/ negócio para ocupação conjunta desses lotes. 

 

1.1.4. Cada EVTEA pode propor uma ou mais atividades para o mesmo lote 

compondo um único empreendimento (ex. hotel e centro comercial; shopping, 

supermercado e estacionamento). 

 

1.1.5. Para cada lote haverá apenas um VENCEDOR 

 

1.1.5.1. É possível que determinado AUTORIZADO seja declarado 

VENCEDOR para mais de um lote. 

 

1.2.  Os objetos do CPC que podem ter EVTEAs elaborados pelos AUTORIZADOS são os 

seguintes: 

 

1.2.1.  LOTE 1: Área de 11.403,93 m² (Bolsão B), próxima ao Terminal de 

Passageiros do Aeroporto de São Paulo/Congonhas. 

 

1.2.2.  LOTE 2: Área de 10.798,86 m² (Bolsão C), próxima ao Terminal de 

Passageiros do Aeroporto de São Paulo/Congonhas. 

 

1.2.3. LOTE 3: Área de 3.013,78 m² (Antigo prédio da ANAC), próxima ao 

Terminal de Passageiros do Aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro. 
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1.3. O Edital e seus Anexos poderão ser retirados: 

 

a) sem ônus, no site de licitações da Infraero, no endereço 

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao; ou   

 

b) na Gerência de Licitações do Centro de Serviços Administrativos e Técnicos da 

Infraero localizada no Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 04, Edifício Centro-

Oeste – 1º andar - Brasília/DF - CEP: 70304-902, em Brasília/DF, de 2ª a 6ª 

feira (dias úteis), das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, mediante o 

preenchimento e assinatura do Protocolo de Entrega (Modelo - Anexo I). 

 

b.1)  a empresa interessada deverá credenciar representante para retirar o 

Edital; 

 

b.2)  após a entrega do Edital, a área Financeira da Infraero emitirá boleto 

bancário, no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) que será encaminhado 

ao endereço eletrônico informado pela empresa no Protocolo de Entrega; 

 

b.3)  a ausência do pagamento do boleto no prazo estabelecido implicará na 

inscrição do devedor no SERASA e CADIN. 

 

NOTA: Eventuais solicitações de cópias de documentos relativos a este 

processo observarão os procedimentos constantes na alínea “b” do 

subitem 1.3. 

 

 

2. DA DATA, DO HORÁRIO, DO LOCAL E PRAZOS PARA ENTREGA DO(S) 

REQUERIMENTO(S) DE AUTORIZAÇÃO E DO(S) EVTEA. 

 

2.1. No dia 22 de julho de 2019, às 10:00 horas será realizada Sessão Pública na Sala 

de Reuniões nº 02, localizado no 6º andar do Ed. Centro-Oeste no SCS Quadra 

4, Bloco “A” em Brasília/DF, com membros da Comissão de Chamamento Público 

Comercial para apresentação do Termo de Referência para prestar eventuais 

esclarecimentos e informações complementares destinadas a subsidiar a elaboração 

dos Estudos de Viabilidade Econômica - EVTEA. 

 

2.2. No dia 01 de agosto de 2019, às 10:00 horas será realizada Sessão Pública na 

Sala de Reuniões nº 02, localizado no 6º andar do Ed. Centro-Oeste no SCS 

Quadra 4, Bloco “A” em Brasília/DF, para entrega pela(s) empresa(s) 

interessada(s) do REQUERIMENTO(S) DE AUTORIZAÇÃO PARA 

PARTICIPAÇÃO NESTE CPC e documentos relacionados no subitem 7.1 deste 

Edital. 

 

2.2.1.  A(s) empresa(s) interessada(s) poderão, a seu critério encaminhar a 

documentação previamente para o endereço constante na capa deste 

documento, respeitando-se o horário e a data estabelecidos no subitem 2.2. 

 

2.2.2. Na etiqueta do envelope, deverá estar descrito "Requerimento de 

Autorização para apresentação de EVTEA - Chamamento Público de 

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
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Comercial Nº 002/LALI-2/SEDE/2019" e constar o nome da empresa 

requerente.  

 

2.3. A Infraero publicará os Termos de Autorização em até 30 (trinta) dias após a data 

definida no subitem 2.2, desde que atendidos os requisitos exigidos nos itens 4, 7 e 8 

deste Edital. 

 

2.4. O(s) EVTEA (s) deverá(ão) ser protocolizado(s) na Infraero, para a Gerência de 

Licitações, localizada no Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 04, Edifício Centro-

Oeste - Brasília/DF - CEP: 70304-902, em até 50 (cinquenta) dias a contar da 

publicação dos Termos de Autorização. 

 

2.4.1. o prazo fixado no subitem 2.4 do Edital poderá ser prorrogado, uma vez, por 

igual período, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde 

que ocorra motivo justificado aceito pela Infraero. 

 

2.4.2. Na etiqueta do envelope, deverá estar descrito “EVTEA - Chamamento 

Público de Comercial Nº 002/LALI-2/SEDE/2019” e constar o nome da 

empresa.  

 

2.5. Se nas datas indicadas nos subitens 2.2, 2.3 e 2.4 não houver expediente na Infraero, 

a entrega dos documentos fica transferida para o primeiro dia útil seguinte, 

observados o mesmo local e horário.  

 

2.6. Os EVTEA s entregues fora do prazo serão devolvidos aos interessados, após o 

devido registro no processo e não serão objeto de análise pela Comissão do CPC.  

 

2.7. A INFRAERO poderá, a seu critério, abrir novo prazo de até 50 (cinquenta) dias, 

para reapresentação do EVTEA, caso todos necessitem de detalhamentos ou 

correções, que deverão estar expressamente indicados no ato de reabertura do prazo. 

 

 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL 

 

3.1. O presente chamamento reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei 

nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Regulamento Interno de Licitações e 

Contratos da Infraero - RILCI, de 31 de janeiro de 2017 e, no que couber, pelo 

Decreto nº 8.428, de 2015, de 6 de outubro de 2015. 

 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Respeitadas as normas vigentes e demais condições constantes deste Edital, poderá 

participar deste CPC: 

 

4.1.1. Qualquer empresa, microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa 

legalmente estabelecida no País, cujo ramo de atividade seja compatível com 

o objeto deste CPC e que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos. 

 

4.1.2. Consórcio de empresas: 
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4.1.2.1. será permitido o consórcio de empresas, observadas as 

disposições legais aplicáveis que atendam as condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

 

4.1.2.2. a empresa ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade 

pela existência de fatos que possam impedir sua habilitação no 

presente CPC e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos 

que forem apresentados. 

 

4.1.2.3. as consorciadas deverão apresentar, além dos demais documentos 

exigidos neste Edital, compromisso de constituição do consórcio, 

por escritura pública ou documento particular registrado em 

Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a 

empresa líder, estabelecendo o percentual de responsabilidade de 

cada consorciada bem como a etapa da participação na execução 

dos serviços, objeto do presente Chamamento. 

 

4.1.2.4. o prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com 

o prazo do subitem 2.4. 

 

4.1.2.5. as consorciadas deverão apresentar compromisso de que não 

alterarão a constituição ou a composição do consórcio, visando 

manter válidas as premissas que asseguram o seu Termo de 

Autorização. 

 

4.1.2.6. as consorciadas deverão apresentar compromisso de que não se 

constituem nem se constituirão, para fins de consórcio, em pessoa 

jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, 

diferente de seus integrantes. 

 

4.1.2.7. as consorciadas deverão comprometer-se a apresentar, antes da 

entrega do Requerimento de Autorização, o Instrumento de 

Constituição do Consórcio, aprovado por quem tenha 

competência em cada uma das empresas, registrado nos órgãos 

competentes. O contrato de consórcio deverá observar, além dos 

dispositivos legais, as cláusulas deste Edital, especialmente as 

constantes do subitem 4.2. 

 

4.1.2.8. as consorciadas poderão, a seu critério e antes da entrega do 

Requerimento de Autorização, estabelecer Sociedade de Propósito 

Específico - SPE, devendo observar, além dos dispositivos legais, 

as cláusulas do Edital. 

 

4.1.2.9. fica vedada a participação de empresa consorciada em mais de um 

consórcio ou isoladamente de profissional em mais de uma 

empresa, ou mais de um consórcio. 

 

4.1.2.10. A CCPC,  por meio da aceitação de consórcio, quer assegurar 

que, caso alguma empresa interessada em participar do 
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chamamento não tenha a expertise, o know-how e a 

experiência/capacitação necessária para cumprir as exigências 

de comprovação atinente ao objeto do chamamento sozinha, 

possa constituir um consórcio e viabilizar sua participação, haja 

vista que, em um consórcio, se uma das consorciadas atender à 

exigência editalícia, o consórcio estará habilitado no processo 

ouno caso de um determinado investidor se consorciar com 

empresa que detenha a habilitação. Portanto, não permitir a 

participação de consórcio poderia inviabilizar uma maior 

participação de empresas no chamamento 

 

4.1.2.11. será permitida, na formação de consórcio, a participação de 

pessoa jurídica estrangeira,na foma estabelecida no Edital;  

 

a) as pessoas jurídicas estrangeiras, com subsidiária, filial, 

agência, escritório, estabelecimento ou agente no Brasil, 

deverão apresentar autorização, mediante decreto ou ato 

expedido pelo Ministro de Estado Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior para funcionar no Brasil, ato 

de registro ou autorização para funcionamento expedido 

pelo órgão competente, se a atividade assim o exigir, e os 

documentos exigidos neste Edital;  

 

b) as pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionam no 

País deverão comprovar que têm representação legal no 

Brasil com poderes expressos para receber citação, 

intimação e responder administrativamente e judicialmente 

e apresentar os documentos equivalentes e os 

complementares exigidos neste Edital;  

 

Nota 1: Para os documentos estrangeiros, aplicam-se as regras 

previstas na Convenção sobre a Eliminação da Exigência 

de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros, 

firmada pela República Federativa do Brasil, em Haia, 

em 05 de outubro de 1961, e promulgada pelo Decreto 

Federal nº 8.660/2016; 

 

4.2. Não poderá participar do presente CPC: 

 

a) Empresa cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por 

cento) do capital social seja diretor ou empregado da Infraero;  

 

b) Empresa suspensa temporariamente de licitar e impedida de contratar com a 

Infraero; 

 

c) Empresa declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou 

pela unidade federativa a que está vinculada a Infraero, enquanto perdurarem 

os efeitos da sanção; 
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d) Empresa constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou 

declarada inidônea; 

 

e) Empresa cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou 

declarada inidônea; 

 

f) Empresa constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de 

empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que 

deram ensejo à sanção; 

 

g) Empresa cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa 

suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram 

ensejo à sanção; 

 

h) Empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em 

razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea; 

 

i) Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de 

gestão ou rompido seu vínculo com a Infraero há menos de 6 (seis) meses; 

 

j) Empresa com decretação de falência, em processo de recuperação judicial 

ou extrajudicial; 

 

k) Empresa submissa a concurso de credores, em liquidação ou em 

dissolução; 

 

l) Próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem com a 

participação dele na apresentação dos EVTEA, na condição de 

participante; 

 

m) Quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com dirigente da 

Infraero; com empregado da Infraero cujas atribuições envolvam a atuação 

nas áreas responsáveis pelo CPC e demais atos a ele relacionados; ou com 

autoridade do ente público a que a Infraero esteja vinculada; 

 

n) Pessoa física não enquadrada como empresa individual, equiparada à pessoa 

jurídica, nos termos do art. 150, § 1º, do Decreto n. 3.000, de 19 de março de 

1999. 

 

4.3. No presente chamamento somente poderá se manifestar, em nome do Interessado, a 

pessoa por ela credenciada. 
 

 

4.3.1. nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 

uma empresa ou consórcio junto à Infraero, neste CPC, sob pena de exclusão 

sumária dos participantes representados. 

 

4.4. A participação no presente CPC implica na aceitação plena e irrevogável de todos os 

termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e seus Anexos, bem como a 

observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 
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fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em 

qualquer fase do processo. 

 

4.4.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, aos 

impedimentos de participação, à conformidade da proposta ou ao 

enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa sujeitará o participante às sanções previstas neste Edital e nas 

demais normas de regência da matéria. 

 

 

5. CONDIÇÕES GERAIS E PREMISSAS  

 

5.1. Os INTERESSADOS deverão observar, além do estabelecido no Capítulo 4 deste 

Edital, as seguintes condições para requerimento de autorização e elaboração dos 

EVTEA s:  

 

5.1.1. Deverão ser considerados os parâmetros e premissas inerentes às normas 

internas para concessão de uso de área disponibilizados pela Infraero por 

ocasião da publicação deste Edital e seus anexos. 

 

5.1.2. Os EVTEA s deverão considerar a regulamentação e a legislação vigentes. 

 

5.1.3. A formulação de avaliações adicionais, a critério da empresa autorizada a 

participar deste CPC, aqui denominada AUTORIZADO, com base em 

estudos sobre alternativas de regulação ou com o objetivo de buscar maior 

eficiência e um consequente aprimoramento da estruturação da área objeto da 

eventual concessão, não será objeto de ressarcimento adicional ao 

estabelecido nesse CPC; e 

 

5.1.4. Não serão concedidos quaisquer tipos de vantagens ou privilégios aos 

INTERESSADOS/AUTORIZADOS deste CPC em qualquer eventual 

processo licitatório posterior referente ou originário do objeto deste Edital. 

 

 

6. DA OPERACIONALIDADE DO CHAMAMENTO PÚBLICO COMERCIAL 

 

6.1. Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão do CPC formada por empregados da 

Infraero, que divulgará os atos e decisões no endereço 

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao;  

 

6.2. Os INTERESSADOS em participar deste processo, devem indicar 

CREDENCIADOS para acesso às informações e aos documentos relacionados à 

elaboração dos EVTEA s. 

 

6.2.1. Será assegurada isonomia de tratamento aos INTERESSADOS no acesso às 

informações e aos documentos disponibilizados pela Infraero.  

 

6.2.2. As informações e os documentos colocados à disposição dos 

INTERESSADOS deverão ser utilizados exclusivamente para fins de 

elaboração dos EVTEA s.  

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
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6.2.3. A critério da Comissão, o acesso a determinada informação ou documento 

poderá ser condicionado à assinatura prévia de Compromisso de 

Confidencialidade (Modelo - Anexo II). 

 

6.3. Durante a elaboração do EVTEA’s, as pessoas autorizadas poderão requerer 

informações à Infraero, as quais deverão ser repassadas, sempre que disponíveis, a 

todos os AUTORIZADOS. 

 

6.4. No intuito de contribuir para melhor compreensão do escopo de realização dos 

EVTEA s e para obtenção de EVTEA s mais adequados aos empreendimentos de que 

trata este edital, representantes da Infraero poderão, de ofício ou a requerimento, 

realizar reuniões com os AUTORIZADOS: 

 

6.5. Toda a comunicação dos AUTORIZADOS com a Infraero, inclusive os 

requerimentos para informações ou reuniões de que tratam os itens anteriores, deverá 

ocorrer pelo correio eletrônico licitabr@infraero.gov.br. 

 

 

7. DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO  

 

7.1. As empresas que pretendam apresentar EVTEA deverão protocolizar, junto à 

Infraero, até a data estabelecida no subitem 2.2 deste Edital os seguintes documentos: 

 

a) Requerimento de Autorização (Modelo - Anexo III), assinado 

obrigatoriamente pelo representante legal do INTERESSADO, com as 

seguintes informações; 

 

a.1) Relação dos Documentos; 

 

a.2) Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação;  

 

a.3) Declaração de não possuir em seu quadro de pessoal empregados 

menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e 

de menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição 

de aprendizes, a partir de quatorze anos, nos termos do inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, de 

1998);  

 

a.4) Credenciamento do Representante Legal; 

 

a.5) Declaração do INTERESSADO de que seus diretores, responsáveis 

legais ou técnicos, membros do conselho técnicos, consultivo, 

deliberativo ou admini.strativo ou sócios, não são empregados ou 

ocupantes de cargo comissionado da Infraero, e de que o 

INTERESSADO não está incurso em nenhum dos impedimentos 

elencados no subitem 4.2 do Edital. 

 

b) Lote(s) para o(s) qual(ais) será(m) desenvolvido o(s) EVTEA(s);  

 

mailto:licitabr@infraero.gov.br
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c) Detalhamento das atividades que pretende realizar, considerando o escopo 

dos EVTEA s definidos neste CPC, inclusive com a apresentação de 

cronograma que indique as datas de conclusão de cada etapa e a data final 

para a entrega dos trabalhos, considerando o estabelecido no subitem 2.4. 

  

d) Os seguintes itens abaixo deverão ser apresentados de forma individualizada 

para cada produto setorial de que trata o item 10.1 que o INTERESSADO 

queira realizar. Os respectivos montantes orçados deverão ser apresentados 

em reais (R$): 

 

d.1) gastos com pessoal (inclusive encargos); 

 

d.2) despesas gerais, inclusive com diárias e a passagens; 

 

d.3) custos administrativos (exceto diária e passagens);  

 

d.4) tributos (exceto encargos com pessoal). 

 

e) Indicação de valor do ressarcimento pretendido, acompanhado de 

informações e parâmetros utilizados para sua definição, indicando os itens de 

custos inerentes a cada produto setorial mencionado no item 10.1, 

fundamentados em dados objetivos, margem de lucro compatível com a 

natureza do serviço e riscos envolvidos, e ainda, observado o disposto nos 

itens 8.2.4, 9.4, 11.2, 12.3, 12.4, 12.5, 14.1, 14.2, 14.3 e 14.4 deste Edital. 

 

f) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo 

Anexo VI. 

 

g) Comprovação do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de 

Pequeno Porte, por meio do contrato ou estatuto social, devidamente 

registrado na Junta Comercial, ou outro(s) documento(s) expedido(s) por 

órgão oficial, se for o caso. 

 

h) Declaração de Transferência à Infraero dos Direitos Autorais Patrimoniais 

associados aos EVTEA s selecionados (Modelo – Anexo V). 

 

i) Atestado de visita, em nome da licitante, de que, por intermédio de seu 

preposto, visitou os locais objeto da concessão, tomando conhecimento de 

todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente no negócio, até o 

primeiro dia útil imediatamente anterior à data de que trata o subitem 2.1 

deste Edital; 

 

i.1)  para visita ao local da concessão de uso de área, a licitante deverá 

procurar a Gerência de Negócios Comerciais dos Aeroportos, das 

09:00h às 11:00h e das 14:00h às 16:00h, de 2ª a 6ª feira, conforme 

dados abaixo; 

 

i.2) a empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, 

neste caso, necessário apresentar declaração assumindo, 

incondicionalmente, a RESPONSABILIDADE de executar a 
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atividade, bem como, se for o caso, as adequações necessárias na área 

sob concessão para o pleno desenvolvimento da mesma, em 

conformidade com todas as condições e exigências estabelecidas neste 

Edital e seus anexos. 

ÁREAS AEROPORTO SIGLA CONTATO TELEFONE 

Lotes 01 e 

02 

Aeroporto de São 

Paulo / Congonhas 
SBSP Aparecido Ibere de Oliveira (11) 5090-9150 

Lote 03 

Aeroporto Santos 

Dumont – Rio de 

Janeiro 

SBRJ 
Luiz Henrique Moreira 

Correia 
(21) 3814-7094 

 

j) Comprovação que exerce atividade pertinente ao objeto do presente CPC, que 

deverá ser atendida através da apresentação do Contrato Social do 

INTERESSADO OU cópias de documentos expedidos pelo estabelecimento 

do próprio INTERESSADO, tais como: notas fiscais, faturas, contratos 

firmados com terceiros, etc. Tanto o Contrato Social e os demais documentos 

deverão, obrigatoriamente, apresentar data de expedição anterior a publicação 

do presente CPC no Diário Oficial da União (DOU).  

 

j.1) a comprovação da capacidade técnica estabelecida na alínea “j” deste 

Edital poderá ser efetuada, no todo ou parte, por qualquer uma das 

consorciadas. 

 

k) Comprovação que exerce atividade pertinente ao objeto do presente CPC, que 

deverá ser atendida por meio da apresentação do(s) seguinte(s) documento(s), 

conforme o caso. 

 

k.1) Atestado(s) de capacidade técnica que comprove(m) experiência 

mínima de 2 (dois) anos do INTERESSADO em elaboração de 

EVTEA s na área de telecomunicações, composta de, pelo menos, 3 

(três) projetos elaborados ou administrados e 1 (um) implantado para 

órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa 

privada, em caso de serviços prestados a terceiros. 

 

Nota 1: deverá(ão) constar do(s) atestado(s) de capacidade(s) 

técnica os seguintes dados: a) nome do cliente; b) endereço 

completo do cliente; c) identificação do contrato; d) objeto 

contratual; e) descrição das atividades executadas; f) prazo 

de vigência contratual; g) nome do emitente; h) cargo do 

emitente; i) telefone, fax ou e-mail de contato; j) declaração 

de que foram atendidas as expectativas do cliente. 

 

k.2) Declaração, devidamente assinada(s) pelo representante legal, de que 

possui experiência mínima exigida , informando ser possível 

diligência por parte da INFRAERO para a comprovação. 

 

Nota 1:  na declaração deve constar o(s) endereço(s) completo(s) e 

data(s) de início da operação do empreendimento 

implantado. 
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l) Comprovação do INTERESSADO de possuir em seu quadro permanente, na 

data prevista no subitem 2.2 deste Edital, profissional(is) de nível superior nas 

áreas de Administração ou Economia e Engenharia Civil Telecomunicações 

ou Elétrica, reconhecido(s) pelos respectivos Conselhos de Classe: 

 

l.1) entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro 

permanente, sócio, diretor, empregado, responsável técnico ou 

profissional contratado; 

 

l.2) a comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos 

seguintes requisitos: 

 

l.2.1) Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão 

competente; 

 

l.2.2) Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma 

individual ou limitada ou cópia da ata de eleição devidamente 

publicada na imprensa, em se tratando de sociedade anônima; 

 

l.2.3) Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e 

Previdência Social – CTPS ou Contrato de Trabalho em 

vigor; 

 

l.2.4) Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo 

Conselho de Classe da Sede ou Filial do INTERESSADO 

onde consta o registro do profissional como RT; 

 

l.2.5) Profissional contratado: contrato de prestação de serviço. 

 

m) Termo de Indicação do Pessoal Técnico que participará do EVTEA, firmado 

pelo representante do INTERESSADO com o ciente do profissional conforme 

modelo Anexo IV. 

 

m.1)  os profissionais indicados pelo Interessado para fins de comprovação 

da capacidade técnico-profissional deverão participar do serviço 

objeto do CPC, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que 

aprovada pelo gestor do contrato e ratificada pelo seu superior. 

 

n) Termo de Compromisso de constituição do Consórcio, conforme indicado no  

subitem 4.1.2.7 deste Edital, se for o caso. 

 

7.2. Não será fornecida AUTORIZAÇÃO para requerimentos que não apresentarem todas 

as informações na forma solicitada neste Edital. 

 

7.3. O encaminhamento do REQUERIMENTO pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências previstas neste Edital; 
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7.4. Fica facultado aos interessados se associarem para apresentação de EVTEA em 

conjunto, hipótese em que deverá ser feita a indicação das empresas responsáveis 

pela interlocução com a Infraero.  

 

7.4.1. Na hipótese do item 7.4 deverá ser comprovada a proporção de participação 

de cada AUTORIZADO na elaboração dos respectivos EVTEAs.  

 

7.5. O INTERESSADO deve protocolizar um Requerimento de Autorização para cada 

lote que queira desenvolver EVTEA. 

 

 

8. DA AUTORIZAÇÃO 

 

8.1. O Termo de Autorização reproduzirá as condições estabelecidas neste Edital, 

podendo vir a especificá-las, inclusive quanto às atividades a serem desenvolvidas e 

aos prazos intermediários.  

 

8.2. O Termo de Autorização: 

 

8.2.1. Será publicado no Diário Oficial da União e no sítio eletrônico da Infraero 

www.infraero.gov.br ;  

 

8.2.2. Será conferido sem exclusividade, podendo mais de uma empresa se 

manifestar e obter a mesma autorização;  

 

8.2.3. Não obriga a Infraero a realizar a licitação para concessão de uso para a área 

objeto do estudo fornecido; 

 

8.2.3.1. A realização ou não do certame licitatório para efetiva concessão de 

uso de área objeto do EVTEA pautar-se-á em razões de 

conveniência e oportunidade a serem examinadas pela Infraero, não 

gerando direito adquirido à realização do certame licitatório para as 

pessoas autorizadas.  

 

8.2.4. Será pessoal e intransferível; 

 

8.2.5. Não criará qualquer direito ao ressarcimento dos valores envolvidos na sua 

elaboração e, para a Infraero, não incidirá nenhum custo relacionado à 

elaboração dos EVTEA, conforme art. 33, §3º, do RILCI; e 

 

8.2.6. Não implica, em hipótese alguma, responsabilidade da Infraero perante 

terceiros pelos atos praticados pelo AUTORIZADO. 

 

 

9. DA EXTINÇÃO DA AUTORIZAÇÃO 

 

9.1. A autorização será extinta nos casos abaixo:  

 

9.1.1. Cassada, em caso de:  

 

http://www.infraero.gov.br/
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a) Descumprimento dos seus termos, inclusive dos prazos fixados neste 

Edital;  

 

b) Descumprimento de prazo para reapresentação determinado pela Infraero, 

conforme previsto no item 11.1.1 deste Edital;  

 

c) Não observância à legislação aplicável ao CPC. 

 

9.1.2. Revogada, em caso de:  

 

a) Perda de interesse da Administração na concessão da exploração do 

objeto à iniciativa privada; 

 

b) Desistência por parte do AUTORIZADO, a ser apresentada, a qualquer 

tempo, mediante comunicação por escrito a Infraero. 

 

9.1.3. Anulada, em caso de vício no procedimento ou por outros motivos previstos 

na legislação; ou  

 

9.1.4. Tornada sem efeito, em caso de superveniência de dispositivo legal que, por 

qualquer motivo, impeça o recebimento dos EVTEA. 

 

9.2. A notificação de quaisquer das situações elencadas no item 9.1 será efetuada por 

meio de Ato Administrativo, com aviso de recebimento e por publicação no Diário 

Oficial da União e no site www.infraero.gov.br, garantido o contraditório e ampla 

defesa. 

 

9.3. Decorridos 30 (trinta) dias da notificação tratada no item 9.2, os documentos 

eventualmente encaminhados a Infraero que não tenham sido retirados pela pessoa 

autorizada poderão ser destruídos.  

 

9.4. Autorizações extintas não geram direito de ressarcimento dos valores envolvidos na 

elaboração de EVTEA. 

 

 

10. COMPOSIÇÃO DOS EVTEA’s A SEREM APRESENTADOS  

 

10.1. Os AUTORIZADOS deverão apresentar EVTEA composto por cinco produtos 

setoriais, a saber: 

 

10.1.1. Relatório Mercadológico;  

 

10.1.2. Relatório de Estudos de Engenharia; 

 

10.1.3. Relatório Ambiental; 

 

10.1.4. Relatório de Avaliação Econômico-Financeira; e 

 

10.1.5. Matriz de Riscos para implantação de Empreendimento Comercial. 

 

http://www.infraero.gov.br/
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10.2. Os 5 (cinco) produtos setoriais deverão observar o detalhamento de escopo e as 

premissas presentes no Anexo VII - Termo de Referência deste Edital de CPC. 

 

 

11. DA APRESENTAÇÃO DOS EVTEA’s  

 

11.1. O prazo final para a entrega dos EVTEA s para a Infraero será de 50 (cinquenta) dias 

contados da data da publicação do Termo de Autorização.  

 

11.1.1. o prazo fixado no subitem 11.1 do Edital poderá ser prorrogado, uma vez, por 

igual período, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde 

que ocorra motivo justificado aceito pela Infraero. 

 

11.2. Os EVTEA s apenas serão avaliados se contemplarem conjuntamente os cinco 

produtos setoriais de que trata o item 10.1.  

 

 

12. DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS EVTEA’s 

 

12.1. A Equipe de Processamento do CPC, a CCPC e a autoridade competente 

realizarão a avaliação dos EVTEAs, conforme os critérios definidos no Termo de 

Referência, anexo a este Edital. 

 

12.2. Nenhum dos EVTEAs vincula a Infraero, cabendo aos seus órgãos técnico e jurídico 

a análise quanto a consistência e suficiência dos EVTEAs e a legalidade dos atos 

praticados, respectivamente.     

 

12.3. Em caso de seleção parcial do conteúdo dos EVTEAs, os valores de eventual 

ressarcimento serão apurados apenas com relação às informações efetivamente 

utilizadas na futura concessão, indicados conforme item 10.  

 

12.4. A Infraero reserva-se o direito de solicitar complementação de informações ao 

VENCEDOR. 

 

12.4.1. O valor correspondente ao complemento de informações será computado para 

fins de ressarcimento, caso aceita pela Comissão. 

 

12.5. Havendo rejeição total de todos os EVTEAs, ainda que haja eventual licitação para 

contratação do empreendimento, não haverá ressarcimento pelas despesas efetuadas.  

 

12.6. A Infraero poderá, a seu critério, abrir prazo de até 30 (trinta) dias, para 

reapresentação dos EVTEAs, caso todos necessitem de detalhamentos ou correções, 

que deverão estar expressamente indicados no ato de reabertura de prazo.  

 

12.7. A Infraero publicará o resultado do procedimento de seleção no Diário Oficial da 

União e no site www.infraero.gov.br. 

 

12.7.1. A publicação do resultado do procedimento de seleção no Diário Oficial da 

União supre a comunicação formal a cada um dos autorizados pela Comissão. 

 

http://www.infraero.gov.br/
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13. DA PROPRIEDADE INTELECTUAL  

 

13.1. Os direitos autorais patrimoniais sobre os EVTEAs apresentados, quando passíveis 

de utilização no eventual processo licitatório para concessão de uso de área, serão 

cedidos à Infraero (Modelo – Anexo V), podendo ser por ela utilizados 

incondicionalmente, de acordo com a sua oportunidade e conveniência, para a 

formulação de termos de referência, editais, contratos e demais documentos 

relacionados ao objeto do presente Edital de CPC. 

 

 

14. DO VALOR NOMINAL MÁXIMO DE RESSARCIMENTO  

 

14.1. O valor relativo ao EVTEA VENCEDOR será ressarcido exclusivamente pela 

empresa HOMOLOGADA como vencedora da eventual licitação para a concessão de 

uso de área, desde que efetivamente utilizado pela administração pública no certame.  

 

14.2. O valor nominal máximo para eventual ressarcimento pelo EVTEA VENCEDOR, 

caso não tenha sido elaborado pela própria empresa participante da eventual licitação 

para concessão de uso de área, será limitado a 2,5% (dois e meio por cento) do valor 

estimado para o investimento da eventual concessão de uso de área.  

 

14.2.1. O valor de ressarcimento deverá ser apresentado no Requerimento de 

Autorização de forma fracionada, representando os custos inerentes à 

confecção de cada um dos produtos, conforme o item 10 deste Edital.  

 

14.2.1.1. O valor de ressarcimento deverá constar no fluxo de caixa do 

projeto, presente no produto setorial Relatório de Avaliação 

Econômico-Financeira 

 

14.3. A Comissão deverá avaliar o atendimento ao escopo definido neste CPC, fazendo os 

devidos descontos nos valores solicitados para eventuais itens que não tenham sido 

contemplados adequadamente nos produtos setoriais, nos termos da metodologia que 

consta do Termo de Referência. 

 

14.4. O ressarcimento do EVTEA VENCEDOR ficará condicionado à eventual 

necessidade de atualização e de adequação dele até a eventual abertura da licitação do 

empreendimento, em decorrência, entre outros aspectos:  

 

a) da alteração de premissas regulatórias, de atos normativos aplicáveis e de 

legislação; ou 

 

b) das recomendações e determinações dos órgãos de controle.  

 

14.5. Cumpridas todas as condições para que ocorra o ressarcimento, seu valor será 

corrigido pela variação mensal do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), 

ou outro que vier a sucedê-lo, considerando a variação acumulada a partir do último 

índice disponível na data limite para submissão do Requerimento de Autorização de 

que trata o Capítulo 7 deste Edital até o último índice disponível na data efetiva do 

ressarcimento pelo vencedor da licitação da concessão de uso de área. 
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15. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO OU DE COMPROMISSO  

 

15.1. O presente CPC não resulta em nenhuma garantia de contratação futura, nem poderá 

ser interpretado como um início de eventual processo de contratação pela Infraero 

referente aos EVTEAs que tenham sido apresentados no âmbito deste Edital de CPC.  

 

15.2. A eventual realização de procedimento licitatório para concessão de uso de qualquer 

das áreas objeto deste Edital não ficará condicionada à utilização dos EVTEAs 

obtidos por meio deste CPC.  

 

 

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

 

16.1. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser 

solicitados, preferencialmente, via e-mail, licitabr@infraero.gov.br , ou por 

correspondência dirigida à Comissão, na Gerência de Licitações, localizada no Setor 

Comercial Sul Quadra 4, Edifício Centro-Oeste em Brasília/DF, no horário 

comercial, de 2ª a 6ª feira, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para 

recebimento do Requerimento de Autorização. Os esclarecimentos prestados serão 

estendidos a todos os adquirentes do Edital e disponibilizados no site 

http://licitacao.www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 

16.2. A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida à Autoridade que 

assinou o Edital, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço 

eletrônico indicado no subitem precedente, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data 

fixada para Sessão Pública para apresentação do Requerimento de Autorização. 

 

16.2.1. apresentada a impugnação a mesma será respondida ao INTERESSADO, em 

até 03 (três) dias úteis, dando-se ciência aos demais adquirentes do Edital, 

antes da data da Sessão Pública. 

 

16.2.2. a impugnação feita tempestivamente pelo INTERESSADO não o impedirá de 

participar do CPC até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, 

devendo, por conseguinte, encaminhar seu requerimento de autorização, até a 

data e hora marcadas para abertura da sessão no subitem 2.2. deste Edital. 

 

16.3. Divulgado o VENCEDOR com a publicação no DOU, qualquer AUTORIZADO 

poderá, de forma imediata e motivada, manifestar sua intenção de recorrer, quando 

lhe será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentar as razões de 

recurso, ficando os demais interessados, desde logo, intimados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do 

prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa dos seus interesses; 

 

16.3.1. O recurso deve ser dirigido à autoridade superior, por intermédio da 

autoridade que praticou o ato recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua 

decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, 

devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser 

proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do seu 

recebimento. 

mailto:licitabr@infraero.gov.br
http://licitacao.www.infraero.gov.br/portal_licitacao
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16.3.2. o recurso poderá ser interposto via mensagem eletrônica, dentro do prazo 

regulamentar, desde que o Autorizado apresente o respectivo original, no 

Protocolo Geral da Infraero, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias corridos da 

data do término do prazo recursal. 1. 

 

16.3.3. os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões deverão ser 

enviados para o endereço eletrônico indicado no subitem 16.1. 

 

16.3.4. na fase recursal serão analisados os recursos referentes ao julgamento dos 

documentos do Vencedor.  

 

16.4. Não será concedido prazo para recursos meramente protelatórios. 

 

16.4.1. será considerado protelatório o recurso, quando não for manifestada a 

intenção imediata de recorrer e/ou não for indicado o motivo. 

 

16.5. Os recursos não terão efeito suspensivo. 

 

16.5.1. havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da 

execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de 

ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso 

 

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

aproveitamento. 

 

16.7. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos: 

 

16.7.1. apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não 

habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela 

AUTORIZADA; 

 

16.7.2. em desacordo com as condições deste Edital e seus Anexos; 

 

16.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

de início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

16.8.1. os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram 

exclusivamente em dia de expediente no âmbito da Infraero. 

 

 

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

17.1. Encerrada as etapas, a Comissão do CPC divulgará no site da Infraero e no DOU o 

resultado do CPC.  

 

17.2. Lavrar-se-á ata das sessões realizadas que, após aprovada, será assinada pela 

Comissão. 

 
                                                           
1 Lei nº 9.800, de 26 de maio de 1999. 
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17.3. O AUTORIZADO é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do certame. A falsidade 

de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 

implicará a imediata desclassificação do AUTORIZADO que o tiver apresentado. 

 

17.3.1. A Infraero é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a 

Corrupção, e adota como política interna o seguinte princípio: “Conduzir 

nossos negócios com transparência e integridade, comprometida com a 

manutenção de um ambiente empresarial ético, combatendo o conflito de 

interesses, todas as formas de atos ilícitos e/ou corruptos e reprimindo 

exemplarmente qualquer manifestação contrária aos princípios éticos 

preconizados.” 

 

17.4. O AUTORIZADO deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital 

e seus Anexos, pois a simples apresentação do Requerimento de Autorização o 

submete à aceitação incondicional de seus termos, bem como representa o 

conhecimento integral do objeto do CPC, não sendo aceita alegação de 

desconhecimento de qualquer pormenor; 

 

17.4.1. no caso de eventual divergência entre o Edital e seus Anexos prevalecerão as 

disposições do primeiro. 

 

17.5. A Infraero reserva a si o direito de revogar o presente CPC por motivo de 

conveniência e oportunidade ou anulá-lo, no todo ou em parte, por vício ou 

ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento do 

Requerimento de Autorização, do Termo de Autorização ou da apresentação dos 

EVTEAs; 

 

17.6. É facultado a Comissão ou à autoridade superior, em qualquer fase do CPC, a 

promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 

processo. 

 

17.6.1. os AUTORIZADOS intimados para prestar quaisquer esclarecimentos 

adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pela Comissão ou pela 

autoridade superior, sob pena de extinção da autorização. 

 

17.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 

afastamento do AUTORIZADO, desde que seja possível a aferição de sua 

qualificação e a exata compreensão da sua proposta; 

 

17.8. As normas que disciplinam este CPC serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os participantes, desde que não comprometam o interesse 

da Infraero, a finalidade e a segurança; 

 

17.9. No julgamento, a Comissão poderá sanar erros e falhas que não alterem a substância 

dos EVTEAs, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação; 
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17.10. Quaisquer informações, com relação a este Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas 

pelo telefone nº (0xx61) 3312-3550/1375, ou ainda, pelo e-mail 

licitabr@infraero.gov.br, devendo as respostas serem acompanhadas pelo site  

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao; 

 

17.11. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital e 

documentos vinculados, os INTERESSADOS/AUTORIZADOS deverão se 

subordinar ao foro da Justiça Federal, Seção Judiciária de Brasília- DF, com exclusão 

de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja. 

 

Brasilia (DF), 04 de julho de 2019. 

 

 

 

_________________________________ 

ANDREIA E SILVA HEIDMANN  

Coordenadora de Licitação de Concessão de Áreas Grupo A 
 

 

 

RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS EMPRESAS NO 

SITE DE LICITAÇÕES DA INFRAERO, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMAÇÕES E 

ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTE CHAMAMENTO PÚBLICO COMERCIAL: 

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 

mailto:licitabr@infraero.gov.br
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
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PAPEL TIMBRADO DO INTERESSADO 

ANEXO I (MODELO) 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

 

Processo:  CPC nº ____/____/____/20__ 

Data da Sessão Pública: __/__/____ 
 

 

Objeto: ______________________________________________________. 

  

 

EMPRESA:  

Endereço:  

E-mail: 

(Obrigatório) 

 

 

CNPJ:  

REPRESENTANTE:  

IDENTIDADE:  DATA: ____/____/20__ 

CPF:  Tel.:  

                                 

Recebi da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, o 

CD/DVD contendo toda a documentação referente ao Edital e seus Anexos relativos ao 

Chamamento em tela. 

 

Estou ciente que o valor de R$ ___,___ deverá ser pago por intermédio de 

boleto bancário que será encaminhado nos próximos dias pela Infraero ao endereço eletrônico: 

_________________________________________ e, ainda, que a ausência do pagamento no prazo 

estabelecido implicará na inscrição do devedor no SERASA e CADIN.  

 

 

__________________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE 
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PAPEL TIMBRADO DO INTERESSADO 

ANEXO II (MODELO) 

COMPROMISSO DE CONFIDENCIALIDADE 

 

Ref.: CPC nº ___/____/_____/____ 

  

Pelo presente instrumento, a Empresa...........................................(denominação) 

.....................................e (qualificação),...................................................., com sede à 

............................................(endereço), doravante denominada AUTORIZADO, representada pelo 

seu Presidente ou Diretor, (qualificação), residente e domiciliado à ................, em face do contrato 

nº ..................................................., tem como compromisso manter confidenciais as informações 

que lhe forem fornecidas pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA 

AEROPORTUÁRIA – Infraero, situada à.......................................(endereço)...................................., 

doravante denominada Infraero, neste ato representada pelo seu Presidente (ou 

Diretor),..............................(qualificação)................................,residente e domiciliado à 

........................................nas formas a seguir convencionadas: 

  

1. DEFINIÇÃO 

 

1.1. Deve ser considerada “Propriedade de Informação” qualquer informação, abrangendo, 

irrestritamente, “Know how”, dados, requisitos, especificações, técnicas de procedimento, 

processos, planejamento, plantas, dados de ensaio ou patentes, relativos à engenharia, 

produção, “marketing”, serviços, ou qualquer projeto, seja este de pesquisa, futuro ou em 

execução, incluindo-se, ainda, qualquer dado sobre questões pessoais ou financeiras 

relacionadas a negócio presente ou futuro – seja este expresso nas formas oral, escrita, 

gráfica, eletrônica ou em cópias cedidas pela empresa. Compreende, também, todas as 

invenções, técnicas, procedimentos, projetos, descobertas e aperfeiçoamentos, além da 

propriedade intelectual, devidamente, identificada como confidencial no momento de sua 

divulgação. 

 

1.2. Toda Propriedade de Informação que for divulgada, oralmente, só deve ser tutelada pelo 

presente termo de compromisso se for identificada como tal, no momento de sua divulgação 

e, posteriormente, ratificada como sigilosa em documento escrito dentro do prazo de 30 

(trinta) dias a contar da data da divulgação. 

 

2. DA UTILIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO 

 

2.1. O AUTORIZADO se compromete perante a Infraero a acatar os seguintes termos a respeito 

da Propriedade de Informação: 

 

2.1.1. Toda Propriedade de Informação enviada pela Infraero ao AUTORIZADO será 

utilizada, apenas, para a execução dos trabalhos requeridos a este último. 

 

2.1.2. O AUTORIZADO tomará todas as precauções cabíveis a fim de evitar o 

conhecimento total ou parcial da Propriedade de Informação por parte de terceiros. 

 

2.1.3. Na eventualidade do AUTORIZADO considerar necessário o conhecimento da 

Propriedade de Informação por pessoas estranhas ao Contrato, deverá requisitar, por 

escrito, a prévia autorização da Infraero, condição essa que obrigará a respeitar 

todos os termos do presente compromisso, e a não utilizar as informações para 
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qualquer outro propósito, além do estabelecido para a consecução do serviço 

contratado. 

 

3. DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO 

 

3.1. Não serão essas informações duplicadas, nem mesmo utilizadas, total ou parcialmente, para 

qualquer outro objetivo que não seja indispensável à consecução dos serviços prestados 

pelo AUTORIZADO à Infraero, sem sua prévia autorização, por escrito. 

 

3.1.1. Serão protegidas e mantidas em sigilo pelo AUTORIZADO, a qual utilizará, do 

mesmo cuidado e segurança que tem por hábito utilizar na preservação e 

manipulação de documentos de seu próprio interesse ou de igual importância. 

 

3.1.2. Toda Propriedade de Informação cedida pela Infraero, bem como qualquer cópia ou 

similar que tenha sido feita, permanecerá como de sua propriedade, devendo ser 

devolvida ao término do serviço prestado, ou destruída no prazo de 15 (quinze) 

dias, sendo que, em havendo tal procedimento deverá ser devidamente, informado à 

Infraero. 

 

3.1.3. Caso tome conhecimento do vazamento de informações, o AUTORIZADO 

comunicará o fato, imediatamente, à Infraero, a qual tomará as providências 

cabíveis. 

 

4. DOS LIMITES À PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE DE INFORMAÇÃO 

 

4.1. As regras de procedimento concernentes à utilização e ao manuseio da Propriedade de 

Informação, supracitadas, excluem as seguintes informações: 

 

4.1.1. As informações cuja divulgação que já chegaram ao domínio público ou que 

chegarem a ele por outros meios, que não incluam a participação ou envolvimento 

do AUTORIZADO. 

 

4.1.2. As informações cuja divulgação tenham sido previamente autorizadas, por escrito, 

pela Infraero. 

 

4.1.3. As informações divulgadas mediante pedido do Governo Brasileiro, 

comprometendo-se, neste caso, o AUTORIZADO de comunicar à Infraero no prazo 

de 10 (dez) dias, a contar da data da feitura ou recebimento do pedido. 

 

5. DAS ALTERAÇÕES 

 

5.1. Nenhuma emenda ou modificação será acrescentada a não ser que seja autorizada, por 

escrito, pela Infraero. 

 

6. DO PRAZO 

 

6.1. O prazo deste instrumento corresponderá ao período de duração do Chamamento Público 

Comercial, acrescido do período de planejamento e da respectiva licitação para a concessão 

de uso da área para a qual o AUTORIZADO elaborou EVTEA, prorrogando-se, por 2 (dois) 

anos a contar da data de conclusão dos serviços. 
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7. DA RESCISÃO 

 

7.1. A extinção do presente Termo de Compromisso não liberará o AUTORIZADO das 

obrigações ora impostas, relativas ao uso e proteção da Propriedade de Informação. 

 

8. DOS FUNDAMENTOS LEGAIS 

 

8.1. Este instrumento tem embasamento legal, nas normas que regem o sigilo, em especial, a Lei 

nº 9279, de 14 de maio de 1996, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade 

industrial e o Decreto nº 4553, de 27 de dezembro de 2002, que estabelece normas para a 

salvaguarda de documentos, materiais, áreas, comunicações e sistemas de informações de 

natureza sigilosa, e dá outras providências. 

 

8.2. Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informação de que trata o presente 

documento não será interpretado como concessão de quaisquer direitos, tácitos ou 

expressos, direitos de patente, direitos autorais, de marca registrada ou plano de negócios, 

sobre invenções, projetos, descobertas ou quaisquer questões de que trate a Propriedade de 

Informação então cedida. 

 

9. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

9.1. Fica estabelecido que o fornecimento da Propriedade de Informação não ensejará quaisquer 

direitos de patentes, autorais, de marca registrada ou plano de negócios, invenções, projetos, 

descobertas ou quaisquer outras questões de que trate a Propriedade de Informação, ora 

cedida. 

 

9.2. A execução, existência e desempenho do presente termo de compromisso deve ser mantido 

em sigilo pelo AUTORIZADO e não deverá ser divulgado sem a prévia autorização da 

Infraero. 

 

9.3. O presente termo representará o completo entendimento e compromisso das partes, 

substituindo qualquer negócio, compromisso, empreendimento, comunicação oral ou 

escrita, previamente, estabelecida sobre o objeto deste Termo. 

 

10.  DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária da Capital Federal, para dirimir as questões 

resultantes deste instrumento. 

Brasília/DF,      de                                    de _____. 

 

Infraero:AUTORIZADO: 
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PAPEL TIMBRADO DO INTERESSADO 

ANEXO III (MODELO) 

DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO 

Local e data 

 

 À EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO 

  

Ref.: CHAMAMENTO Nº 002 /LALI-2/SEDE/2019 

 

Lote 01  Lote 02  Lote 03  Lotes 01 e 02  

 

 

Prezados Senhores: 

  

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente 

para submeter à apreciação de V. Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para o 

certame referenciado: 

 

 DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO  

(DESCREVER OS DOCUMENTOS) 

 

Informamos que o valor nominal para eventual ressarcimento pelo 

EVTEA será limitado a ____ (_____ por cento) do valor estimado para o investimento da eventual 

concessão de uso de área, assim distibuídos: 

 

a) Relatório Mercadológico: _____ (________________);  

b) Relatório de Estudos de Engenharia ______ (________________);; 

c) Relatório Ambiental _____ (________________);  

d) Relatório de Avaliação Econômico-Financeira _____ (________________);; e  

e) Matriz de Riscos para implantação de Empreendimento Comercial 

___________(________________).  

 

Declaramos que nosso Requerimento de Autorização está em 

conformidade com as exigências do Instrumento Convocatório e que cumprimos plenamente os 

requisitos de habilitação.  

 

Declaramos não possuir em nosso quadro de pessoal empregados 

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. 7º da Constituição Federal (Emenda Constitucional nº 20, 

de 1998); 

 

Declaramos também, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de 

fato impeditivo de participação neste Chamamento Público Comercial, e que temos pleno 

conhecimento de todos os aspectos relativos ao certame em causa e nossa plena concordância com 

as condições constantes no Edital e em seus anexos. 

 

Declaramos ainda sob pena da lei, em especial Art. 24 do 

REGULAMENTO e do Edital de Chamamento Público Comercial - CPC, que nossos diretores; 



Obtenção Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental - EVTEAs que embasará a Infraero em uma possível licitação 

para a concessão de uso de áreas aeroportuárias externas para a exploração comercial. 
 

 

28 

 

responsáveis legais ou técnicos; membros do conselho técnicos, consultivo, deliberativo ou 

administrativo; ou sócios, não são empregados ou ocupantes de cargo comissionado da Infraero, 

bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos elencados no subitem 4.2 

do Edital de Chamamento Público Comercial em epígrafe. 

 

Indicamos como representante o Sr. ________________________, 

Carteira de Identidade nº. ____ expedida em __/__/____, Órgão Expedidor ____, CPF nº 

______________, E-mail __________, Fone (___) _______, Fax (___) _______, representante legal 

desta empresa ou pessoa física. 

 

 

Atenciosamente, 

  

__________________________________________ 

FIRMA PARTICIPANTE/CNPJ OU CPF 

 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  
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PAPEL TIMBRADO DO INTERESSADO 

ANEXO IV (MODELO) 

TERMO DE INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO 

 

REFERÊNCIA: 

CPC ___/____/____/____ 

INDICAÇÃO DE PESSOAL TÉCNICO A 

SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS 

RAZÃO SOCIAL DA INTERESSADA: 

____________________________________________________________________________ 

 

NOME FUNÇÃO ESPECIALIZAÇÃO TEMPO DE 

EXPERIÊNCIA 

                                              

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Conforme consta da alínea “m” do subitem 7.1, do Edital, comprometemo-nos a exercer atividades 

nos serviços objeto do Chamamento Público Comercial - CPC em referência. 

 

Cientes: 

 

__________________________                                  __________________________ 

assinatura                                                                    assinatura 

Nome:                                                                           Nome: 

Cargo:          Cargo: 

 

____________________________                            ___________________________ 

assinatura                                                                      assinatura 

Nome:                                                                            Nome: 

Cargo:                         Cargo: 

 

         

_____________________________________________ 
 INTERESSADA/CNPJ  

 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL  

 CARGO:  

 

OBS: As declarações poderão ser apresentadas individualmente.  
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PAPEL TIMBRADO DO INTERESSADO 

 

ANEXO V (MODELO) 

 

DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS AUTORAIS E PATRIMONIAIS 

 

Em conformidade com o disposto no Edital, declaramos que 

executaremos os serviços objeto deste Chamamento Público Comercial - CPC a serviço da 

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA INTERESSADA], inscrita no CNPJ / MF sob o 

nº......................... 

Outrossim, declaramos que, cedemos à Infraero, por este Instrumento, 

sem qualquer ônus adicional, todos os direitos autorais de natureza patrimonial referentes ao Estudo 

de Viabilidade Técnica e Econômica Ambiental – EVTEA decorrente deste Chamamento Público 

Comercial - CPC, incluindo os direitos de divulgação em qualquer tipo de mídia, existente ou que 

venha a existir, desde que, na divulgação, conste o crédito aos profissionais responsáveis pela 

elaboração dos mesmos. 

 

Declaramos, também, estarmos de acordo com as seguintes 

prerrogativas da Infraero em relação aos citados serviços: 

 

1 – A Infraero poderá proceder quaisquer alterações que considerar necessárias, a seu exclusivo 

critério, no nosso Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica Ambiental – EVTEA, a qualquer 

tempo, sem ônus adicional, independentemente de autorização específica, na forma prevista no 

art. 29 da Lei n° 9.610/1998 c/c art. 18 da Lei nº 5.194/1966 e art. 16 da Lei nº 12.378/2010. 

 

2 – A Infraero poderá indicar ou anunciar o nome dos autores do Estudo de Viabilidade Técnica e 

Econômica Ambiental – EVTEA da forma que considerar mais adequada, na divulgação de 

eventual licitação para concessão de uso de área para exploração comercial que utilize este 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica Ambiental – EVTEA, ou mesmo não indicá-los ou 

anunciá-los se houver limitação de espaço ou tempo na mídia de divulgação, inclusive nas 

hipóteses de alteração dos planos ou projetos e de elaboração de planos ou projetos derivados – 

estes, conforme conceito da Lei nº 9.610/1998, art. 5º, inc. VIII, alínea “g”; 

 

3 – A Infraero poderá reutilizar o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica Ambiental – EVTEA 

originais para outras áreas ou localidades além daquela para a qual foi originalmente feito, com 

as adaptações técnicas que considerar necessárias, sendo que a Infraero não nos remunerará por 

essa reutilização; 

 

Declaramos ainda, que faremos constar em todos os documentos que 

venham a compor o Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica Ambiental – EVTEA, ou em parte 

deles, a critério da Infraero: 

 

a. o teor da cessão de direitos autorais e autorizações desta cláusula e, com destaque, a inscrição 

“PROPRIEDADE DA INFRAERO; e 

 

b. se for o caso, os nomes de títulos e registros profissionais dos autores dos estudos anteriores ao 

Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica Ambiental – EVTEA, se tais estudos definirem a 

concepção dos trabalhos a serem feitos pelo AUTORIZADO, sejam tais autores empregados da 

Infraero ou não. 
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Finalmente, comprometemo-nos a não fazer o aproveitamento 

substancial do nosso Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica Ambiental – EVTEA em outros 

projetos que venhamos a elaborar, de modo a preservar a originalidade das obras. 

 

 

.........................................,........de.........................de 20___ 

 

 

--------------------------------------------------------------------- 

[NOME COMPLETO DO PROFISSIONAL] 

[IDENTIDADE] – [CPF / MF] 
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PAPEL TIMBRADO DO INTERESSADO 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA  (MODELO) 

 

PAPEL TIMBRADO DA INTERESSADA  

À 

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO 

Endereço, Estado (UF) 

 

Ref.: Chamamento Público Comercial nº 002/LALI-2/SEDE/2019  

 

Prezados Senhores, 

  

_______[identificação completa do representante da Interessada]____, 

como representante devidamente constituído de ____[identificação completa da Interessada]____  

(doravante denominado Interessada), para fins do disposto no item ____ do Edital do Chamamento 

Público Comercial nº 002/LALI-2/SEDE/2019, 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 Interessada, e que o conteúdo da 

proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 

com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Chamamento Público 

Comercial nº 002/LALI-2/SEDE/2019, 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 do Chamamento Público Comercial nº 

002/LALI-2/SEDE/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 

outro participante potencial ou de fato do Chamamento Público Comercial nº 002/LALI-

2/SEDE/2019, quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do 

Chamamento Público Comercial nº 002/LALI-2/SEDE/2019 antes da adjudicação do objeto 

da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO antes da abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes 

e informações para firmá-la. 

Local e data 

__________________________________________ 

INTERESSADA /CNPJ 

ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO VII 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

(Disponíveis em arquivos separados) 

 

 

VII-I. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO 

MERCADOLÓGICO; 

 

VII-II. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE ESTUDOS DE 

ENGENHARIA; 

 

VII-III. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO AMBIENTAL; 

 

VII-IV. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA; 

 

VII-V. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E JULGAMENTO; 

 

VII-VI. DIAGNÓSTICO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS 

COMERCIAIS - BOLSÃO B -LOTE 01 

 

VII-VII. DIAGNÓSTICO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS 

COMERCIAIS - BOLSÃO C -LOTE 02 

 

VII-VIII. DIAGNÓSTICO DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

ATIVIDADE COMERCIAL - LOTE 03 

 

VII-IX. RELATÓRIO/DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARA CONCESSÃO DO 

BOLSÃO B NO ESTACIONAMENTO DO SBSP 

 

VII-X. RELATÓRIO/DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARA CONCESSÃO DO 

BOLSÃO C NO ESTACIONAMENTO DO SBSP 

 

VII-XI. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL PARA OCUPAÇÃO COMERCIAL NO 

AEROPORTO SANTOS DUMONT 

 

 

 

 


