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1. TNTRODUCAO

t.L. Este Termo de Refer6ncia estabelece a abrangdncia das atividades da presente concessdo,

especifica os requisitos minimos de qualidade a seiem observados na exploragSo comercial

da 6rea e apresenta as informaqdes sobre a drea, equipamentos e instalagSes objeto da

contrataeao.

1.2. A concessSo de uso de dreas, equipamentos e instalag6es aeroportudrios 6 formalizada por

meio de contrato administrativo, o qual se subordina d legislagdo aplic6vel d esp6cie. em

especial ao c6digo Brasileiro de Aeroniiutica (Lei n" 7.565/86, Arts. 4l e 42) e

Regulamento de Licitag6es e Contratos da INFRAERO (Portarias Normativas n'935/MD'
de2610612009 e no 357lMD, de 05/03i2010).

1.3. Este Termo de Refer€ncia 6 parte integrante e insepar6vel do processo licitat6rio e do

contrato. independentemente de uanscrigao.

2. ABRXVIATURAS E DEFINIqOES

2.1. ADJUDICATARIO: licitante vencedor do certame licitat6rio;

2.2. CONCEDENTE: INFRAERO, titular da {fuea, signat6ria do instrumento contratual;

2.3. g6N6ESSIONARIO: pessoa juridica signat6ria de contrato com a INFRAERO

2.4. CONTRATO DE CONCESSAO DE USO DE AREA: contrato comercial pelo qual a

INFRAERO concede d pessoa juridica de direito pirblico ou privado o uso de uma

6rea, de facilidades e/ou de equipamentos' para que explore segundo Sua destinaqao

esPecifica;

2.5. INFRAERO: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuaria;

2.6. LICITANTE: pessoa juridica habilitada para participar do processo licitat6rio;

2.7. SBMA: sigla do Aeroporto de Marab6 _ Jo6o Conea da Rocha, em Marabri _ PA;

2.8. ANE: 6rea ndo edificada;

2.9. AE/EX: rirea edilicada.

3. OBJETO E DA SITUAQAO ristca DA AREA

3.1. o objeto da concessdo 6 a area, inclusos quando pe inentes os equipamentos e instalaq6es,

nela, contidos, como descrito a seguir:

3. 1 . 1 . Identifi c agdolLocalizagdo/Dimens6es:

Empr€sa Brosilcira dc Infirestrutur' Aeroportusria
Aer;porto dc }hrab6/Joao Corr" d' Rochr - SBllt-{

Rod. 'l masamazdnica lm 1.5 Cidade Nova' MarabtPA Fone: (94) 3324-l383/1385

cEP 68.502-290 veRegA - p,t - anA'stl-
IIOME PAGEI httpJ/www infraero gov br
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3.2. Area identificada como lote 22,localizada ds margens da Rodovia Transamaz6nica, Km
1,5 em Marab6/PA, medindo 600,00 m'?(seiscentos metros qqadrados) total, sendo 120,00

m'z (cento e vinte metros quadrados) de iirea externa edificada (AE/EX) e 480,00 m'
(quatrocentos e oitenta metros quadrados) de iirea ndo edificada (ANE).

3.3. A drea encontra-se em pessimo estado de conservagao e serA entregue nas condigdes em
que se encontra.

3.4. Faculta-se a execugdo de adequagdes em f'ungdo dos requisitos de trabalho, da tecnologia
e do leiaute adotados, ou para simples revitalizagdo da iirea;

3.4. 1. Neste caso, o CONCESSIONARIO arcard com todas as despesas necess6rias ir

implantagdo das adequaq6es pretendidas.

3.4.2. Estas interveng6es ou outras requeridas pelo CONCESSIONARIO, mesmo com

aprovagdo da INFRAERO, ndo se constituem em benfeitorias permanentes, e serao

consideradas como custo operacional do CONCESSIONARIO por deconerem de

sua exclusiva necessidade de trabalho. n6o serSo indenizadas ou amortizadas'

3.4.3. Caber6 ao CONCESSIONARIO zelar pela conservagdo, limpeza e manutengdo da

rirea, edificag6es, instalag6es e equipamentos da INFRAERO que porventura

componham a concessao, devendo tambdm, quando do enceffamento do contrato,
por qualquer hip6tese, restituir a iirea e demais bend em perfeitas condig6es de

conservagdo, limpeza e uso, desimpedida de seus pertences.

3.5. Verificar disposig6es do item l1 deste Termo de Referdncia - TR.

DO PRAZO

4.L. O prazo de vig6ncia contratual ser6 de 60 (sessenta) meses, contados a partir da data

de inicio da visdncia do contrato.

5. DOPRECO

5.1. Os valores estimados para o objeto deste Termo de Referdncia correspondem a:

5.2. Preco Minimo Mensal: R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais);

5.3. Prego Global: R$ 182.700,00 (cento e oitenta e dois mil e setecentos reais);

5.4. Preco Fixo Inicial: R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), a ser pago em parcela

fnica, ?r vista, at6 o 10o (d6cimo) dia a partir da assinatura do contrato.

5.5. A licitante dever6 prever na sua elaboragdo da proposta de prego os

referentes a qualquer infraestrutura da 6rea dada em concessSo.

Dmprcsa Brtsileirr de lnfiaestrutura Aeroportu[ri8
Aeroporto d€ Msr.bd.Aoro Corr€r d, Rochr - SBN|A

Rod. Transamazdnica km 1.5 Cidade Nova. MarabtPA fone: (94) 3324-1383/1385

CEP 68.502-290 _ MARABA PA -BRASII
HOMIi PA(iE: http://www.infmero gov br
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6. ATIVIDADES

6.1. Concessdo de uso de 6rea para exploragdo de atividades comerciais diversas.

6.1.1 . A concessdo de uso de iirea se destina d exploragdo comercial de atividades
diversas como: lojas de materiais para construgao/eldtricoi ferragens, pegas e

servigos para veiculos, academia, restaurantes, convenidncias, boutique,
magazine, comdrcio de m6veis em geral, produtos agropecudrios, agougue,
panificadoras, vidraqaria, laborat6rio de an6lises clinicas, extintores de

inc€ndios, produtos de seguranga no trabalho, fbrmagdo acad6mica,/tdcnica.
refri geragdo, dentre outras.

6.l.2.Ndo 6 permitido a exploragdo comercial de atividades de natureza perigosa
como posto de combustiveis e afins.

6.2. A CONCEDENTE, por meio de seu poder discriciondrio, presentes a motivaqSo e a
fundamentagdo adequadas, conforme estabelece o Regulamento de Licitag6es e

Contratos da INFRAERO, regular6 a atividade exercida na 6rea, podendo:

6.2.1.Yetar a prestagdo de servigos considelados ndo abrangidos ou n6o condizentes
com as atividades da concessdo, garantido ao concession6rio o direito ao

' contradit6rio e ampla defesa;

7. DAS OBRIGACOES DO CONCESSIONARIO

7.1. Alem dos encargos de ordem legal e das obrigag6es constantes do Edital e das Condigdes
Gerais do Contrato, obriga-se ainda o CONCESSIONARIO a:

T.l.l.Providenciar formas de facilitagdo de pagamentos como cart6es de crddito, cart6es de

ddbito, indicando explicitamente para os usuiirios quais as formas aceitas e nao aceitas,

devendo tamb6m, providenciar facilitag6o pam trocos;

7.'1.2. Observar com rigor as disposig6es do C6digo de Defesa do Consumidor, submetendo-
se d orientagdo dos 6196os competentes, devendo, inclusive, manter disponivel 01 (um)
exemplar deste C6digo no estabelecimento, conforme Lei 12.291 de 20 de julho de

2010, para consulta dos clientes;

7.1.3. Manter uma tabela de pregos e/ou produtos precificados em Reais (R$), identificando
os valores dos produtos/serviqos;

7.1 .4. Dispor de todos os instrumentos de autorizagdo obrigat6rios para o exercicio de suas

atividades, expedidos pela Autoridade Priblica Competente, mantendo-os atualizados
durante a viq€ncia contratualt

llmpresa Brrsileira dc Infrr€strutura Aeroportutl a

Aero rrto de Mrrsb6/Jolo Corrae ds Rocha - SBMA
'uzdnlca km 1.5 Cidade Nova, MaiabtPA Fone: (94) 33:

CEP 68.502-290 MARABA PA BRASII-
HOME PACE: htF://$\l1\.intiaero.gov.br
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7.1.5. Obedecer d legislagdo vigente sobre prevengdo de acidentes, seguranga e higiene do
trabalho, mantendo todos os seus empregados devidamenle treinados;

7.l.6. Realizar a segregaglo de residuos gerados na 6rea em concess5o, utilizando-se sacos

de lixo de cores distintas, sendo que para os lixos orgdnicos dever6 ser na cor preta e

coloridos para lixos recickiveis, todos identificados com o nome da respectiva

empresa.

7.1.7. Restringir ao interior da iirea licitada, as instalag6es e a exploragSo da atividade, nio
sendo admitida a utilizagao, pelo CONCESSIONARIO, de espago excedente ao

estabelecido no Contrato;

8. REQUISITOS OPERACIONAIS E DE QUALIDADE

8.1. O concessionario dever6 manter a 6rea, em perf'eitas condig6es de uso e limpeza, durante

toda a vigdncia do prazo contratual.

8.2. O concession6rio deverd prover, ?rs suas expensas, os equipamentos exigidos pela

Iegislagdo de seguranga do trabalho, bem como outros eventualmente exigidos pela

legislagdo de operag6o e seguranga aeroportuiirias, seguranga e manutengao predial, ou

outras aplic6veis d esp6cie.

8.3. Todos os empregados deverdo ter vinculo formal de emprego,com o concessionario.

8.4. E ve6da qualquer dilulgagdo do estabelecimento em iirea aeroportu6ria, fora da ilrea

concedida, salvo se expressamente permitido pela INFRAERO.

8.5. O CONCESSIONARIO devere disponibilizar um exemplar do C6digo de Defesa do

consumidor aos seus clientes. conforme Lei 12.291 de 2010712010. No caso de

descumprimento da medida, estarri sujeito as cominag6es especificadas na lei.

8.5.1. A disponibilizagSo do conterido do c6digo poderii ser feita por meio de um

computador, desde que o cliente seja alertado sobre a exist6ncia e tenha livre

acesso ao mesmo.

8.6. Os pregos dos produtos e servigos praticados ao consumidor final deverdo ser compativeis

com os preqos de mercado.

9. FISCALIZAqAO

9.1. A INFRAERO divulgafti previamente os crit6rios, procedimentos e periodos de

fiscalizaq6o do estabelecimento, os quais ndo poderdo exceder os parAmetros estabelecidos

na licitacdo, no contrato e na legislagio vigente'

llmpresa Brasileirs de Infrsestiuturs Aeroportuirir
Aeroporto de lttrlb{/Joio Corros da Roch. - SBMA

Rod. Transamaz6nica km 1.5 Cidade Nova' MarabtPA F-one: (94) 3324- 1383/1385

CfPh8.5O2-2SO .MARNBA-PA BRASII
HOME PACE: httD://www.infraero gov br
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9.2. O CONCESSIONARIO obriga-se a aderir aos planos de qualidade, certificagdo,
contingenciamento de riscos e outros implantados pela INFRAERO, salvo se estas ag6es

apresentarem impedimentos legais em relagdo a sua atividade.

9.3. O CONCESSIONARIO deve propiciar a fiscalizaqSo da INFRAERO, os necess6rios

rneios, facilidades e instrumentos para que a mesma possa realizar a fiscalizagdo local e

contribil que lhe compete.

10. TELECOMUNICACoES

10.1. No caso de instalag6es de antenas, o concession6rio dever6 aderir previamente d

Convocaqdo Priblica vigente, formalizando o competente Termo de Contrato e submetendo

seu projeto para aprovagao pr6via da INFRAERO.

11. BENFEITORIAS

LL.t. A 6rea a ser concedida, faz pafte do patrim6nio do Aeroporto de Marabriy'Jo6o Conea da

Rocha. As adequag6es necessarias ?r exploragdo do ramo de atividade objeto desta licitagdo,
deverio ser removiveis e ser6o submetidas d aprovagdo da INFRAERO, mediante projeto
em tr6s vias, acompanhados dos respectivos arquivos magn6ticos, correndo as despesas

deconentes por conta do concessiondrio.

11.2. Ap6s o encerramento do contrato, o concessiondrio dever6 remover as benfeitorias
executadas no local. devendo, no entanto, entregar A INFRAERO a drea nas condigdes
originais quando do inicio do contrato.

11.3. Quaisquer interveng6es decorrem estritamente da necessidade do CONCESSIONARIO
para a execuqdo de seu servigo. 

_ 
Assim sendo, as adequag6es da 6rea e instalag6es

promovidas pelo CONCESSIONARIO ndo configuram a implantagdo de benleitorias
amortizriveis ou indeniz6veis, sendo o contrato considerado como "SEM
INVESTIMENTO" nos termos do $ 1" do Art. 14 do Regulamento de Licitag6es e

Contratos da INFRAERO - RLCI.

11.4. O prazo p.ra a obra de adequagdo dever6 ser o estabelecido no Edital.

11.5. No intuito de agilizar a execugdo das adequag6es pretendidas, a INFRAERO poderd

aprovar projetos com restrig6es e, concomitantemente, autorizar o inicio das adequag6es.

as quais deverao seguir as recomendag6es apontadas pela INFRAERO; o projeto com as

retificaQ6es deverd ser apresentado no formato de as-Buill (como construido)'
contemplando as recomendagdes da INFRAERO.

execugdo das obras e/ou servigos por prazo superior a 07 (sete) dias
as raz6es e a duragao,provevel da interrupqao.

Empr6sa Brasileirr de InfiNestrutura Aeroportudri!
Aeroporto de Mxrsbuoto Corro8 dr Rocha - SBMA

Rod. 
-fransamazdnica km I.5 Cidade Nova. Mamba/PA Fone: (94) 3324'1383/1385

cEP 6E 502-290 - MARAtsA - PA - BRAsll
HoME PAcE: httpr/www.infraero.gov br

11.6. O CONCESSIONARIO deverd comunicar e INFRAERO qualquer interrupqdo na

)Ew(
/TEILINGTqA PIRES DA CRUZ

MATRIcUtA:15.161-16

esclarecendo
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tL7. O CONCESSIONARIO deveni reunir-se previamente com a INFRAERO para informar
que tipo de adequaqSo pretende implantar na iirea, sendo ent6o definidos que tipos de

projetos ser6o necess6rios e qual o nivel de detalhamento requerido pela INFRAERO. Na
ocasiSo serSo tamb6m fomecidas as diretrizes para execugdo dos projetos e obras, nos
padr6es aceitos pela INFRAERO.

11.8. Para elaboragdo dos projetos e para sua execugdo o CONCESSIONARIO poderA contratar
empresa especializada, pordm permanecer6 como fnico respons6Lvel perante a
INFRAERO.

11.9. A elaboraqio dos projetos e sua execugdo deverio observar as normas tdcnicas vigentes,
em especial as da ABNT, as de seguranqa do trabalho e as expedidas pela INFRAERO.

11.10.Todas as despesas, diretas ou indiretas, para elaboraqio dos estudos e projetos, execugdo
das obras, remanejamento das interferOncias, acesso, operagdo, manutengao e exploragdo,
decorrentes da concessdo, serdo de responsabilidade exclusiva do CONCESSIONAzuO.

11.11.Ap6s a conclusio das obras, deverdo ser apresentados os prpjetos executivos "as built" e

ART das obras em c6pias impressas e respectivos arquivos magn6ticos de todas as

disciplinas que o empreendimento exigir.

12. OUTRAS DISPOSICOES

12.1. A validade da proposta do licitante dever6 ser de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data
designada para recebimento das propostas e da documentaE6o do licitante.

t2.2. A empresa licitante. a seu critdrio, poder6 declinar da visita, sendo, neste caso, necess6rio
apresentar declaragdo assumindo, incondicionalmente, a RESPONSABILIDADE de
executar a atividade, bem como, se for o caso, as adequag6es necess6rias na iirea sob
concessdo para o pleno desenvolvimento da mesma, em conformidade com todas as

condiq6es e exigdncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

12.3. A empresa licitante dever6 comprovar que exerre atividade pertinente ao objeto da presente

licitagio. Essa exigdncia dever6 ser atendida atravds da comprovagdo do Contrato Social
da licitante ou de c6pias de documentos expedidos pelos estabelecimentos da pr6pria
licitante, tais como: notas fiscais, contratos firmados com terceiros, etc.

12.4. Caso a licitante opte pelo regime de Franquia, deverii apresentar, al6m dos demais
documentos exigidos neste Edital, o Acordo Operacional emitido pela franqueadora,
declarando que, caso a licitante seja a vencedora da licitagdo, firmar6 Contrato de franquia
com a mesma ou Contrato de Franqueamento, garantindo o vinculo entre as partes.

12.5. Qualquer amortizagao contabilizada pelo concession6rio, na

alteraqdo nas condigdes contratuais, salvo as deconentes de

Empr€sr Brasileire de Infraestruturi Aeroportudria
Aeroporto d€ llorrbd/Jolo Corr6{ dr Ro.ha - SBMA
lazonica lm 1.5 Crdadc No!a. Ma|aba/Pn Fone. ls4lJl:

CEP 68.502.290 _ MARABA PA_I}RASII,
I {OME PACtir hto://www.infraerc.gov.br

fbrma da n6o ensejar6

vltnicuLl: 16.16r ts

Rod. TransametzOnic km 1.5 Cidadc Nova. Ma|abtPA l-one: (94) 1324-1383/1385
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hip6teses previstas nos Arts.20 e l!9 do Regulamento de Licitag6es e Contratos da

INFRAERO.

12.6. O concession6rio deve manter durante a vig€ncia do contrato as mesmas condig6es que

propiciaram a sua habilitagdo e classificagio no processo licitat6rio.

L2.7. Em hip6tese alguma a INFRAERO pagar| indenizaqdo devida pela licitante adjudicataria,
por forga de legislagio trabalhista

12.8. O n6o atendimento aos itens deste Termo de Referdncia configurarii descumprimento de

cliiusula contratual e, resguardado os direitos de ampla defesa e contraditorio, poder6 dar
causa a rescis6o contratual.

12.9. Os demais pardmetros da concessSo serSo os que constam do Edital e seus anexos, aos

quais se vinculam as partes nos termos da Lei.

13. ANEXOS

13.1. MANUAL DE IJTILIZACAO E FUNCIONAMENTO DE AREAS COMERCIAIS DO
AEROPORTO

13.2. CROQUI INDICATIVO DA AREA

APROvAQAO

Considerando-se o disposto no item 05 da NI 6.01/F (LCT), de 16/05/2016, aprovo o

Termo de Referdncia que tem como objeto: concessdo de uso de iirea para exploragdo de atividades
comerciais diversas, conlorme especihcag6es detalhadas pela INFRAERO.

Marabd (PA),05 de novembro de 2019.

U
WIGSON O SANTOS

Lmpresr Brrsilein de Inlrtestruturr Acroportuiirir
Aeroporto de Marabd/.tolo Corraa ds Rochr - SBMA
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cEp 68.502-2e0 - MARABA PA -BRASII.
IIOME PAGE: httD /www. infraero. gov br

S
B

M
A

C
A

P
20

19
00

80
3

Autenticado com senha por WELLINGTON PIRES DA CRUZ em 08/11/2019 14:28:22.
Documento Nº: 784613-6431 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar


