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TERMO DE REFERÊNCIA (TR) 

1. FINALIDADE 

1.1. Destina-se este Termo de Referência à descrição de requisitos mínimos para concessão do 
objeto da licitação em pauta, não cabendo às LICITANTES alegarem desconhecimento sobre este 
documento, sob nenhuma hipótese. 

1.2. Este Termo de Referência é anexo e parte inseparável do respectivo edital de licitação e das 
Condições Gerais e Especiais anexas ao contrato, independentemente de transcrição total ou parcial 
de seu conteúdo, devendo suas disposições ser observadas e cumpridas pelo CONCESSIONÁRIO, 
durante toda a vigência contratual. 

2. INTRODUÇÃO 

2.1. A concessão de uso de áreas, equipamentos e instalações aeroportuários é formalizada por 
meio de contrato administrativo, o qual se subordina à legislação aplicável à espécie, em especial ao 
Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei nº 7.565/86, Arts. 41 e 42) e Regulamento Interno de Licitações 
e Contratos da INFRAERO.  

2.2. Para o desenvolvimento da atividade objeto desta licitação, o CONCESSIONÁRIO deverá 
atender plenamente às normas emanadas pelo Poder Público e pela CONCEDENTE, cumprindo os 
requisitos técnicos exigidos para cada um dos serviços que vier a exercer nas áreas em concessão, 
conforme regulamentado pelo órgão competente.  

2.3. Para efeito deste Termo de Referência adotam-se as seguintes definições: 

a) AE/EX: Área Edificada Externa; 

b) ANE: Área Não Edificada; 

c) ATP: Área de Terminal de Passageiros; 

d) CONCEDENTE: INFRAERO, titular da área, signatária do instrumento contratual; 

e) CONCESSIONÁRIO: Empresa vencedora do certame licitatório, que venha a firmar contrato com a 
INFRAERO; 

f) CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO DE ÁREA (ou somente Contrato): Instrumento jurídico por 
meio do qual a INFRAERO concede à pessoa jurídica de direito público ou privado o uso de uma área, de 
facilidades e/ou de equipamentos, para que explore segundo sua destinação específica; 

g) EDITAL: instrumento convocatório e seus anexos, pertinentes a licitação para a concessão de que 
trata este Termo de Referência; 

h) FISCALIZAÇÃO: atividade desenvolvida pelo setor específico da CONCEDENTE para 
acompanhamento do contrato; 

i) GEST (Sistema Gestor de Estacionamento): Sistema de gestão, utilizado pela Infraero, de 
implantação obrigatória em todos os estacionamentos dos aeroportos explorados comercialmente; 

j) HORISTA: Usuário que utiliza o estacionamento do aeroporto, mediante pagamento por período de 
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hora ou fração; 

k) ISENTO: Usuário que utiliza o estacionamento de forma gratuita; 

l) MENSALISTA: Usuário que utiliza o estacionamento mediante pagamento mensal; 

m) PcD: Pessoa com Deficiência; 

n) RILCI: Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero; 

o) SBBE: Aeroporto Internacional de Belém / Val-de-Cans / Julio Cezar Ribeiro (SBBE); 

p) TPS: Terminal de Passageiros do Aeroporto Internacional de Belém; e 

q) TR: Termo de Referência, este documento. 

3. OBJETO 

3.1. Em conformidade com o disposto no § 1º, do art. 46 do RILCI, são considerados como objeto 
desta concessão as instalações e equipamentos aeroportuários e os espaços físicos, edificados ou 
não edificados, destinados à implantação das atividades estabelecidas no instrumento convocatório 
e no contrato respectivo, tais como descritos neste TR. 

3.2. A área a ser concedida possui 22.408,48 m² (vinte e dois mil e quatrocentos e oito vírgula 
quarenta e oito metros quadrados), assim dividida: 

a) Terminal de Passageiros (ATP), totalizando 18,48 m² (dezoito vírgula quarenta e oito metros 
quadrados), sendo:  

(i) SE0006 e SE0007 (códigos do mix comercial - ATP): consistem em 02 (dois) boxes, contíguos, 
localizados no pavimento térreo, saguão público de desembarque, medindo 7,17 m² (sete vírgula 
dezessete metros quadrados) cada, totalizando 14,34 m² (quatorze vírgula trinta e quatro metros 
quadrados); estas áreas se destinam aos guichês para pagamento e ao apoio administrativo; e 

(ii) SE0035 (código do mix comercial – ATP): área livre de benfeitorias, localizada no TPS, pavimento 
térreo, saguão público de check in, totalizando 4,14 m² (quatro vírgula quatorze metros quadrados); esta 
área se destina à instalação de totens para autoatendimento; 

b) Áreas externas (ANE e AE/EX), totalizando 22.390 m² (vinte e dois mil e trezentos e noventa metros 
quadrados), sendo: 

(i) ANE, localizada após a via frontal ao TPS, consistindo no pátio de estacionamento de veículos 
medindo 19.881 m² (dezenove mil e oitocentos e oitenta e um metros quadrados); 

(ii) AE/EX, consistindo em área coberta com edificação, contendo as instalações de controle de acesso 
e de utilidades medindo 249 m² (duzentos e quarenta e nove metros quadrados); e 

(iii) ANE, medindo 2.260 m² (dois mil e duzentos e sessenta metros quadrados), que se constitui na 
praça contígua, localizada entre o estacionamento e a via de retorno ao TPS; esta área se destina à 
expansão do pátio de estacionamento de veículos. 
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3.2.1. Poderão ser agregadas novas áreas nesta concessão, visando à expansão dos pontos de 
atendimento e pagamento presenciais ou por meio de máquinas de autoatendimento, inclusão de 
guichê para viabilizar serviços de valet park e outras adequações necessárias à estrutura e 
infraestrutura para o exercício das atividades descritas neste TR. 

3.2.2. A adição dessas novas áreas deverá ser formalizada por Termo Aditivo, observadas a 
normatização aplicável ao caso. 

3.2.3. Os croqui de localização e o detalhamento das áreas constam no Anexo III - TERMO DE 
SITUAÇÃO FÍSICA DA ÁREA – CONCESSÃO DE ÁREA DE ESTACIONAMENTO. 

3.3. As áreas serão entregues nas condições em que se encontram, cabendo ao concessionário 
restituí-la à CONCEDENTE, quando do encerramento do contrato, em perfeitas condições de 
conservação, limpeza e uso. 

3.4. Faculta-se a execução de adequações em função dos requisitos de trabalho, da tecnologia e 
do leiaute adotados pelo novo CONCESSIONÁRIO, ou para simples revitalização da área, 
considerando as seguintes obrigações: 

a) As áreas ATP descritas nos itens 3.2-a-(i) e 3.2-a-(ii), deste TR, deverão ser objeto de 
revitalização da infraestrutura e adequações necessárias à sua caracterização mercadológica e para 
os fins que se destinam; 

b) É obrigatória a instalação de totens de autoatendimento na área descrita no item 3.2-a-(ii), 
deste TR; 

c) As áreas descritas nos itens 3.2-b-(i) e 3.2-b-(ii), deste TR, devem ser objeto de revitalização da 
estrutura e infraestrutura (pavimento, drenagem, pintura, iluminação, cobertura das vagas, 
sinalizações vertical e horizontal, cercas, redes elétrica e telemática, sistemas de controle de acesso 
etc.); e 

d) A área descrita no item 3.2-b-(iii) deverá ser objeto de adequações físicas, estrutura e 
infraestrutura, visando à ampliação do pátio de estacionamento. 

3.5. O detalhamento das obrigações de revitalização, adequação e expansão constam no 
documento “DIAGNÓSTICO DE ENGENHARIA PARA CONCESSÃO DE ESTACIONAMENTO NO 
AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM” (vide anexo IV deste TR). 

3.6. O CONCESSIONÁRIO arcará com todas as despesas necessárias ao projeto, execução de 
adequações de infraestrutura, expansão, implantação e (ao final do contrato) desmobilização, e 
todas as demais necessárias ao funcionamento do empreendimento. 

3.7. Os projetos das estruturas, infraestruturas e instalações deverão ser previamente aprovados 
pela INFRAERO, nos termos estabelecidos no Edital e em seus anexos. 

3.8. As intervenções mencionadas nos itens precedentes, ou outras requeridas pelo 
CONCESSIONÁRIO, mesmo com aprovação da INFRAERO, não serão amortizadas, ressarcidas ou sob 
qualquer forma indenizadas, haja vista que são consideradas para efeito desta concessão como 
meras melhorias em benfeitorias já existentes; assim sendo, as despesas decorrentes serão 
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consideradas como custo operacional do CONCESSIONÁRIO por decorrerem de sua exclusiva 
necessidade de trabalho.   

4. ATIVIDADES 

4.1. A concessão destina-se à exploração comercial da atividade de ESTACIONAMENTO DE 
VEÍCULOS. 

4.2. O CONCESSIONÁRIO deverá observar as destinações de cada área, como consta deste TR; 
alterações serão possíveis mediante justificativas técnicas, adequações necessárias e prévia e 
formal autorização da CONCEDENTE. 

4.3. O CONCESSIONÁRIO poderá desenvolver atividades complementares e/ou atividades 
mercantis diversas na área, diretamente ou por intermédio de terceiros, visando ao aproveitamento 
do fluxo e estada dos usuários, como exemplificado a seguir de forma não exaustiva:  

a) serviços de valet park; 

b) lavagem de veículos a seco; 

c) criação de estacionamento segmentado para opção de longa permanência e/ou área VIP; 

d) serviços de micro pintura; 

e) autosserviços expressos, com exceção de locação de veículos e atividades bancárias; 

f) borracharia; 

g) estética automotiva; 

h) pontos de recebimento/entrega para prestação de serviços: oficinas eletroeletrônicas, 
lavanderia, Pet Shop etc.; 

i) feirões de veículos, campanhas de vendas diversas; e 

j) outras, mediante aprovação da INFRAERO. 

4.4. A implantação e o efetivo exercício das atividades mencionadas no item 4.3 deverão respeitar 
a operacionalidade do estacionamento e devem ser submetidos à prévia e formal aprovação da 
CONCEDENTE. 

4.5. Ficam expressamente vedadas a exploração comercial das atividades de locação de veículos 
(exceto estacionamento de veículos), publicidade em geral e exposições sem venda, serviços 
bancários e assemelhados. 

4.6. A CONCEDENTE, por meio de seu poder discricionário, presentes a motivação e a 
fundamentação adequadas, conforme estabelece o Regulamento de Licitações e Contratos da 
INFRAERO, regulará a atividade exercida na área, podendo: 

a) Vetar, garantido ao CONCESSIONÁRIO o direito ao contraditório e ampla defesa: 

(i) a prestação de serviços considerados não abrangidos ou não condizentes com as atividades da 
concessão; 
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(ii) atividades que, ao seu exclusivo critério, conflitem, restrinjam ou comprometam de qualquer 
forma as atividades estabelecidas no mix comercial do aeroporto; 

(iii) atividades que, ao seu exclusivo critério, conflitem, restrinjam ou comprometam a segurança 
e operacionalidade aeroportuárias; e; 

(iv) atividades que, sob qualquer forma, causem reflexos negativos na operacionalidade e 
segurança do estacionamento. 

b) Autorizar, mediante pedido fundamentado do CONCESSIONÁRIO, a prestação de serviços, que 
embora não abrangidos diretamente pela(s) atividade(s) principal(is) da concessão, sejam itens 
comumente achados em estabelecimentos assemelhados no mercado ou, ainda, sejam 
reconhecidos como verticalização do seu portfólio, observados os seguintes critérios: 

(i) Entende-se como portfólio, para os efeitos desta concessão, os produtos e serviços oferecidos 
pelo CONCESSIONÁRIO aos consumidores; 

(ii) A verticalização do portfólio consiste na prestação de serviços não abrangidos pelo objeto 
principal da concessão (estacionamento de veículos), desde que façam parte de estratégias 
mercadológicas ou complemento do comércio tradicional, do mesmo ramo comercial adotada pelo 
estabelecimento como predominante em suas atividades, ou segmento de alguma das atividades 
abrangidas por este Termo de Referência. 

(iii) A atividade requerida deve subordinar-se à atividade principal, não podendo excedê-la ou 
desvirtuá-la, a critério da INFRAERO; e 

(iv) Deverá ser demonstrada, pelo CONCESSIONÁRIO, a presença de suportes legal e 
mercadológico, quando requerido. 

4.7. Qualquer propaganda na área deverá ser submetida à prévia aprovação da INFRAERO, 
observados os seguintes parâmetros:  

a) Permite-se a atividade de merchandising  no interior da concessão, entendendo-se como tal a 
exposição de marcas de fornecedores do CONCESSIONÁRIO inseridas no mobiliário, utensílios, 
equipamentos, material de informação/divulgação do próprio estabelecimento, tickets, cartões de 
estacionamento, uniformes dos empregados, bem como a indicação de aceitação de pagamentos 
em cartões de crédito, de débito, de descontos etc. 

b) É vetada qualquer divulgação do estabelecimento em área aeroportuária, fora da área 
concedida, salvo se expressamente permitido pela INFRAERO. 

c) A veiculação publicitária não abrangida nos itens precedentes poderá ser autorizada por 
meio de contrato apropriado entre a CONCEDENTE e o concessionário MASTER da atividade de 
publicidade do SBBE, ou outro que venha a substituí-lo, admitindo-se a participação do 
CONCESSIONÁRIO, caso as partes cheguem a esse acordo. 

4.8. É permitida a subconcessão de parte da área concedida, devendo para tanto serem atendidos 
os requisitos previstos nas Condições Gerais anexas ao Termo de Contrato da Concessão. 
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a) A subconcessão caracteriza-se quando a pessoa jurídica responsável pela operação da atividade é 
diversa do CONCESSIONÁRIO. 

b) A exploração comercial por terceiros das atividades fora da parametrização elencada nas 
Condições Gerais anexas ao Contrato, será objeto de aplicação imediata de sanções por parte da 
INFRAERO, podendo culminar com a rescisão do Termo de Contrato. 

5. REQUISITOS OPERACIONAIS  

5.1. O CONCESSIONÁRIO deverá observar as disposições do MANUAL DE UTILIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DE ÁREAS COMERCIAIS DO AEROPORTO (vide Anexo I deste TR). 

5.2. A utilização das áreas para estacionamento de veículos será comum aos usuários horistas, 
mensalistas e isentos. 

5.3. A CONCEDENTE disciplinará as concessões de credenciais de MENSALISTAS e ISENTOS, 
estabelecendo as regras adequadas para cada categoria e regulando a quantidade desses usuários, 
priorizando o atendimento para os HORISTAS e, sempre que possível, com foco no máximo 
aproveitamento das vagas e no aumento do faturamento do estabelecimento. 

5.4. Quanto ao pagamento pelo uso do estacionamento, os valores deverão constar de tabela de 
preços. 

5.4.1. A tabela de preços deverá ser afixada em local de fácil acesso e visibilidade, de forma 
facilmente legível, nos acessos de veículos ao pátio, guichês de pagamento, máquinas de 
autoatendimento e aplicativos, indicando também as formas de pagamento admitidas, os tempos 
de isenção de pagamento na entrada e saída do pátio do estacionamento e os itens cobertos pelo 
seguro. 

5.4.2. Os preços dos serviços praticados ao consumidor final deverão ser compatíveis com os 
preços de mercado local, em estacionamentos de características similares às do aeroporto, como 
shopping centers e malls comerciais, devidamente demonstrados pelo CONCESSIONÁRIO e 
submetidos à anuência da CONCEDENTE. 

5.4.3. O CONCESSIONÁRIO deverá iniciar a gestão com os valores da tabela a seguir, os quais não 
poderão ser alterados durante os 6 (seis) primeiros meses de vigência do Contrato: 

PERÍODO DE PERMANÊNCIA  VALOR (p/período ou fração) 
Até 10 minutos, a partir do ingresso no pátio Isento 
De 10 minutos a 1 hora R$10,00 
De 1 hora a 2 horas R$17,00 
Acima de 2 horas até 16 horas + R$2,00 
De 16 horas até 24 horas R$40,00 
Acima de 24 horas Reinicia, somando os valores (sem a tolerância inicial)  
Mensalista – empregado da INFRAERO 36,00 
Mensalista – Pessoa Física com vínculo no aeroporto* 120,00 
Mensalista – Pessoa Jurídica Livre negociação 
* Sócio, diretor ou empregado de empresas, desde que estejam lotados no aeroporto: empresas aéreas, empresas 
auxiliares do transporte aéreo, concessionários de áreas comerciais, empregados/funcionários públicos. 
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5.4.4. A partir do 7º (sétimo) mês de vigência do Contrato caberá ao CONCESSIONÁRIO estabelecer 
a tabela de preços ao consumidor, mediante as justificativas técnicas cabíveis, submetendo-a à 
previa e formal anuência da CONCEDENTE. 

5.4.5. A alteração dos preços, poderá ser pleiteada a cada 12 (doze) meses, contados a partir do 7º 
(sétimo) mês de vigência do contrato, por solicitação do CONCESSIONÁRIO ou por interesse da 
CONCEDENTE. 

5.4.6. O CONCESSIONÁRIO está autorizado a realizar a alteração da tabela, independentemente de 
autorização da CONCEDENTE, a qual deverá somente ser notificada do fato com antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias, quando a majoração dos preços praticados nos períodos de permanência 
até três horas não ultrapasse 50% (cinquenta por cento) além da variação acumulada do INPC – 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor, considerando o período contado desde o último reajuste.  

5.4.7. Quando a alteração consistir em redução de valores, o CONCESSIONÁRIO está autorizado a 
realizar o ajuste a qualquer tempo, podendo retornar ao valor anteriormente aplicado, a qualquer 
tempo, cabendo em ambas as situações a simples notificação à  CONCEDENTE sobre os fatos. 

5.4.8. O CONCESSIONÁRIO deverá providenciar formas de facilitação de pagamentos como 
dinheiro em espécie, cartões de crédito e  débito, indicando explicitamente para os usuários quais 
as formas aceitas e não aceitas, devendo, também, providenciar a facilitação para trocos.  

5.5. Quanto ao sistema de gerenciamento do estacionamento, o CONCESSIONÁRIO deverá, 
obrigatoriamente, implantar sistema que realize as ações de gerenciamento e faturamento, 
devendo homologá-lo junto à área técnica da CONCEDENTE, providenciando a sua integração de 
software e hardware com o sistema de gestão, auditoria e controle de estacionamento da 
CONCEDENTE, denominado sistema GEST. 

5.5.1. A homologação citada no item 5.5 deverá ocorrer no prazo máximo de 90 (noventa) dias da 
data de início do contrato. 

5.5.2. Os critérios para a homologação serão definidos pela CONCEDENTE. 

5.5.3. Compete à INFRAERO o suporte e manutenção relativos ao software correspondente ao 
sistema GEST. 

5.5.4. Compete ao CONCESSIONÁRIO, às suas expensas, o suporte e manutenção preventiva e 
corretiva relativas ao hardware que compõe a solução do estacionamento.  

5.5.5. O CONCESSIONÁRIO é responsável pelo uso e zelo de todos os equipamentos do referido 
sistema, cabendo fiscalização e comunicação direta à INFRAERO, no caso de avarias e quaisquer 
problemas que impactem na operação do estacionamento. 

5.5.6. Os equipamentos avariados durante o prazo de vigência contratual e até que seja assinado o 
Termo de Desocupação de Área deverão ser substituídos por conta do CONCESSIONÁRIO por 
equipamentos de mesma marca e modelo, ou por itens de qualidade superior. 

5.5.7. Em referência aos equipamentos utilizados pelo sistema GEST, caso a fabricação do 
equipamento avariado tenha sido descontinuada ou por motivo diverso não possa ser adquirido no 
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mercado nacional, a INFRAERO indicará marca e modelo de outro equipamento equivalente para 
substituição. 

5.5.8. A substituição do sistema GEST por sistema similar é de prerrogativa exclusiva da INFRAERO. 

5.6. O CONCESSIONÁRIO arcará com todas as despesas diretas ou indiretas, com equipamentos e 
material do estacionamento, tais como: bobinas, tickets, cartões de acesso de mensalistas/isentos, 
cancelas e outros necessários à operação, manutenção e exploração decorrentes da concessão. 

5.7. O CONCESSIONÁRIO deverá disponibilizar aos usuários um aplicativo para celular, podendo 
também ser acessível via web, visando à divulgação e ao pagamento dos serviços prestados pelo 
estacionamento. Este aplicativo deverá estar disponível e em efetivo funcionamento no prazo 
máximo de 12 (doze) meses, contados da data de início de vigência do prazo contratual. 

6. DAS OBRIGAÇÕES DOS CONTRATANTES 

6.1. São obrigações da CONCEDENTE, sem prejuízo daquelas contidas no Termo de Contrato, no 
Edital e seus anexos: 

a) Entregar a área ao CONCESSIONÁRIO na data de início da vigência do prazo contratual, nas 
condições descritas no Edital e seus anexos; 

b) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 
CONCESSIONÁRIO acerca de seu Contrato e do cálculo de rateios de despesas e seguros; 

c) Fiscalizar os serviços que estão sendo prestados pelo CONCESSIONÁRIO aos passageiros e 
usuários do aeroporto, propiciando ao CONCESSIONÁRIO  o acesso para conhecer os critérios 
adotados, os resultados das fiscalizações, resultados de pesquisas de satisfação – inclusive as 
realizadas por terceiros, relatórios analíticos e comparativos e tudo o mais que trate da concessão 
em tela; 

d) Assegurar ao CONCESSIONÁRIO o direito à ampla defesa e ao contraditório em todos os 
aspectos pertinentes à concessão em tela, inclusive e especialmente, no que se refere aos 
processos visando a aplicação de cominações; e 

e) Cumprir e fazer cumprir o disposto no Edital e nos seus anexos. 

6.2. São obrigações do CONCESSIONÁRIO aquelas contidas no Termo de Contrato, no Edital e seus 
anexos, sem prejuízo daquelas disciplinadas em lei e, ainda: 

a) Promover as adequações necessárias às suas atividades e instalações, em especial quanto à 
revitalização das estruturas, infraestruturas e ampliações elencadas neste TR e seus anexos; 

b)  Indicar oficialmente à INFRAERO, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, um preposto visando à 
gestão do contrato; 

c) Manter as atividades de estacionamento de veículos em operação durante o funcionamento 
do Aeroporto, todos os dias do ano, prevendo alternativas de funcionamento em casos de greve, 
falta de energia, pane no sistema ou outras ocorrências que impactem negativamente a 
operacionalidade do estacionamento; 
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d) Submeter à aprovação da INFRAERO no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar do início da 
vigência do prazo contratual, o “Plano de Contingência”, contendo a descrição da providências a 
serem efetivadas pelo CONCESSIONÁRIO em situações emergenciais, visando manter a 
operacionalidade e controle físico das entradas e saídas dos veículos, bem como os controles 
financeiros aplicáveis. O “Plano de Contingência”, depois de aprovado pela INFRAERO, passará a 
integrar o Contrato, constituindo-se em obrigações do CONCESSIONÁRIO para todos os fins.   

e) Prover o mobiliário e equipamentos adequados para o seu trabalho, mantendo-os em perfeito 
estado de conservação, limpeza e uso, devendo realizar a troca sempre que for detectada a 
necessidade pela CONCEDENTE; 

f) Prover os equipamentos exigidos pela legislação de segurança do trabalho, bem como outros 
eventualmente exigidos pela legislação de operação e segurança aeroportuárias, segurança e 
manutenção predial, ou outras aplicáveis à espécie; 

g) Para atendimento à infraestrutura das guaritas de entrada e de saída, bem como para os 
guichês de pagamento e totens de autoatendimento é obrigatória a aquisição e instalação por conta 
do CONCESSIONÁRIO de equipamentos de nobreak, com autonomia mínima de 90 (noventa) 
minutos, visando à não interrupção do fluxo de usuários, considerando que os pontos elétricos não 
estão contemplados no grupo gerador do Aeroporto; 

h) Manter todos os pontos de entrada e saída de veículos em operação contínua e simultânea, 
salvo quando houver interrupção por necessidade operacional devidamente justificada. 

i) Operar de forma eficiente o estacionamento, evitando a formação de filas prolongadas na 
entrada e na saída, bem assim como nos guichês de pagamento. 

j) Zelar pela guarda e segurança das áreas sob sua responsabilidade a partir do início da vigência 
do contrato, o que implica a permanente vigilância dos veículos estacionados e seus ocupantes, 
ficando a CONCEDENTE isenta de qualquer ressarcimento por furtos ou danos na área concedida. A 
responsabilidade pela segurança e proteção da área objeto da concessão, assim como dos veículos, 
equipamentos e materiais nela instalados são exclusivamente do CONCESSIONÁRIO. 

k) Contratar seguro necessário à exploração da atividade, cobrindo roubos, furtos, incêndio, 
perda total, avarias ocasionadas por danos involuntários e danos que porventura venham a ocorrer 
com os veículos de usuários no estacionamento, em razão de intempéries, colisões e danos de 
qualquer natureza. O valor do seguro deverá ser aquele definido pela CONCEDENTE.  

l) Caberá exclusivamente ao CONCESSIONÁRIO o ônus financeiro nos casos de acidentes, 
intempéries, furtos e/ou roubos de qualquer natureza ocorridos na área em concessão. As 
providências de reparação dos referidos danos deverão ser imediatas. 

m) Fornecer todos os registros eletrônicos, em meio impresso, vídeo, fotos ou outros solicitados 
pela fiscalização da CONCEDENTE, no prazo estabelecido;  

n) Exercer permanente fiscalização sobre seus empregados, no que diz respeito à sua atuação 
junto ao público usuário;  
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o) Responsabilizar-se pela atividade de segurança, recolhimento e transporte de valores; 

p) Emitir para os usuários os documentos estabelecidos na legislação fiscal pertinente; 

q) Observar as recomendações de Segurança da Aviação Civil pertinentes ao credenciamento de 
seus empregados. 

r) Manter em perfeitas condições de limpeza, conservação, manutenção, operação, sinalização, 
segurança, pintura e iluminação, todos os sistemas, facilidades, serviços, infraestrutura e áreas que 
atendem os estacionamentos de veículos do Aeroporto, inclusive as áreas verdes 
(gramados/árvores) localizadas na área em concessão, arcando com as despesas incorridas; 

s) Observar as disposições do Código de Defesa do Consumidor, legislação e normas brasileiras 
sobre acessibilidade de PcD e idosos; 

t) Expor, em local visível ao público, o horário de funcionamento do estacionamento e dos 
serviços oferecidos e os números dos telefones da empresa e do Órgão de Defesa do Consumidor 
para reclamações. 

u) Disponibilizar, em local visível e em layout validado pela INFRAERO, próximo às entradas, às 
saídas e aos guichês de pagamentos, as seguintes informações: 

(i) Tabela de preços e informações complementares (vide item 5.3.1 deste TR); 

(ii) Os dizeres: “ESTE ESTACIONAMENTO É OPERADO POR (nome de fantasia/marca, razão social, 
endereço completo, CNPJ); e 

(iii) Indicação dos canais disponibilizados pelo CONCESSIONÁRIO para reclamações, sugestões e 
elogios (telefones, e-mail etc.); incluir a informação sobre os canais disponibilizados pela 
CONCEDENTE. 

7. TELECOMUNICAÇÕES 

7.1. Caso o CONCESSIONÁRIO se utilize de sistema de telecomunicações (voz e/ou dados) que 
demandem a infraestrutura existente no aeroporto, terá que formalizar Termo de Adesão com a 
INFRAERO (vide ANEXO II - TERMO DE ADESÃO PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE 
TELECOMUNICAÇÕES POR LINHAS FÍSICAS (STLF) EM AEROPORTOS), o qual é peça subsidiária da 
concessão principal, subordinando-se à sua existência e à sua vigência; os valores e demais 
condições da contratação serão definidos quando do pedido do CONCESSIONÁRIO, obedecendo à 
tabela de preços vigente na ocasião. 

7.2. No caso de instalações de antenas, o CONCESSIONÁRIO deverá aderir previamente à 
Convocação Pública vigente, formalizando o competente Termo de Contrato e submetendo seu 
projeto para aprovação prévia da INFRAERO. Este Termo de Contrato é independente da concessão 
de uso de área ora tratada. Porém, considerando que será motivado pela necessidade de 
provimento dos serviços de telecomunicações do CONCESSIONÁRIO, terá sua vigência limitada ao 
término da vigência do contrato de concessão de uso de área. 
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8. BENFEITORIAS  

8.1. A área a ser concedida, se configura como benfeitoria permanente já implantada, a qual faz 
parte do patrimônio do Aeroporto Internacional de Belém/Val de Cans/Júlio César Ribeiro. 

8.2. Quaisquer intervenções, inclusive as obrigações de revitalização e expansão definidas no item 
3.4, deste TR, são compreendidas, para efeito desta concessão, como estritamente decorrentes da 
necessidade do CONCESSIONÁRIO para a execução de seu serviço. Assim sendo, quaisquer  
adequações e expansão na área e instalações, promovidas pelo CONCESSIONÁRIO, mesmo com a 
aprovação dos projetos e obras pela CONCEDENTE, não configuram a implantação de benfeitorias 
amortizáveis ou indenizáveis, sendo o contrato considerado como “SEM INVESTIMENTO” nos 
termos do § 1º do Art. 14 do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO – RLCI. 

8.3. Para elaboração dos projetos e execução de obras o CONCESSIONÁRIO deverá seguir as 
disposições deste TR e de seu Anexo V - REQUISITOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 
ÁREA COMERCIAL (ESTACIONAMENTO) – GERAL – BE.05/901.77/7283/00. 

8.4. O prazo para a elaboração de projetos e obra de adequações, deverá ser o estabelecido no 
Edital. Esse prazo poderá ser prorrogado, por igual período, quando solicitado pela 
CONCESSIONÁRIA durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
INFRAERO.  

8.5. No intuito de agilizar a execução das adequações pretendidas, a INFRAERO poderá aprovar 
projetos com restrições e, concomitantemente, autorizar o início das adequações, as quais deverão 
seguir as recomendações apontadas pela INFRAERO; o projeto com as retificações deverá ser 
apresentado no formato de as-Built (como construído), contemplando as recomendações da 
INFRAERO. 

8.6. O CONCESSIONÁRIO deverá comunicar à INFRAERO qualquer interrupção na execução das 
obras e/ou serviços por prazo superior a 03 (três) dias corridos, esclarecendo as razões e a duração 
provável da interrupção. 

8.7. As adequações deverão seguir fielmente as recomendações da INFRAERO; qualquer alteração 
deverá ser objeto de nova consulta. 

8.8. A aprovação da INFRAERO em relação aos projetos apresentados não implica em 
corresponsabilidade em relação aos projetos e na sua implantação. 

8.9. O CONCESSIONÁRIO deverá reunir-se previamente com a INFRAERO para informar que tipo 
de adequação pretende implantar na área, sendo então definidos que tipos de projetos serão 
necessários e qual o nível de detalhamento requerido pela INFRAERO. Na ocasião serão também 
fornecidas as diretrizes para execução dos projetos e obras, nos padrões aceitos pela INFRAERO. 

8.10. Para elaboração dos projetos e para sua execução o CONCESSIONÁRIO poderá contratar 
empresa especializada, porém permanecerá como único responsável perante a INFRAERO. 

8.11. A elaboração dos projetos e sua execução deverão observar as normas técnicas vigentes, em 
especial as da ABNT, as de segurança do trabalho e as expedidas pela INFRAERO. 
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AEROPORTO INTERNACIONAL  DE BELÉM/VAL DE CANS/JÚLIO CEZAR RIBEIRO 

ATIVIDADE EXPLORAÇÃO COMERCIAL NO RAMO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS PÁG. 14/14 
 

 

 
 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
Endereço:   Av. Julio Cesar s/nº,Val-de-cans             

CEP: 66115 900 BELEM – PA – BRASIL       
Fone: (91) 3210-6042      

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

 

8.12. Todas as despesas, diretas ou indiretas, para elaboração dos estudos e projetos, execução das 
obras, remanejamento das interferências, acesso, operação, manutenção e exploração, decorrentes 
da concessão, serão de responsabilidade exclusiva do CONCESSIONÁRIO. 

8.13. Após a conclusão das obras, deverão ser apresentados os projetos executivos “as built” e ART 
das obras em cópias impressas e respectivos arquivos magnéticos de todas as disciplinas que o 
empreendimento exigir. 

8.14. A concessionária deverá adquirir medidor de energia elétrica para que sejam instalados na 
área da concessão, antes do início das adequações; isto também se aplica no caso de ser necessária 
a substituição deste equipamento durante a vigência do contrato. O registro deverá estar em local 
adequado para leitura pela INFRAERO, nos termos que constam dos projetos aprovados. 

9. OUTRAS DISPOSIÇÕES 

9.1. O CONCESSIONÁRIO deverá observar, no que for aplicável, as disposições do Anexo I - 
MANUAL DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE ÁREAS COMERCIAIS DO AEROPORTO. 

9.2. O CONCESSIONÁRIO deverá arcar com as despesas dos serviços públicos que utilizar, inclusive 
durante o período de obras para adequação de suas áreas, tais como: consumo de energia elétrica, 
água/esgoto, coleta e remoção de resíduos etc. Os procedimentos e critérios para as medições e 
registros estarão disponíveis para conhecimento pelo CONCESSIONÁRIO, quando requerido. 

9.3. Qualquer amortização contabilizada pelo CONCESSIONÁRIO, na forma da Lei, não ensejará 
alteração nas condições contratuais, salvo as decorrentes de investimentos exigidos nas hipóteses 
previstas nos Arts. 20 e 119 do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO. 

9.4. O CONCESSIONÁRIO deve manter durante a vigência do contrato as mesmas condições que 
propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatório. 

9.5. Em hipótese alguma a INFRAERO pagará indenização devida pela licitante adjudicatária, por 
força de legislação trabalhista. 

9.6. O não atendimento aos itens deste Termo de Referência configurará descumprimento de 
cláusula contratual e, resguardado os direitos de ampla defesa e contraditório, poderá dar causa às 
cominações previstas no contrato. 

9.7. Os casos omissos serão resolvidos pela Gerência de Negócios Comerciais do aeroporto. 

9.8. Os demais parâmetros da concessão serão os que constam do Edital e seus anexos, aos quais 
se vinculam as partes nos termos da Lei. 

S
B

B
E

M
E

M
20

19
00

66
3A

Assinado com senha por JAIRO NOGUEIRA DE HOLLANDA LIMA FERRY, MARCOS ANTONIO
RODRIGUES DE MATOS e FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA SILVA em 20/11/2019 15:30:20.
Documento Nº: 800025.3597857-543 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

AEROP

O
R

T
O

 IN
T

E
R

N A CIO N AL D

E
 B

E
L

É
M

 -
 G

R
UPO I

19


	TR ESTACIONAMENTO SBBE

