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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CONCESSÃO DE USO DE ÁREA, DESTINADA EXCLUSIVAMENTE À 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE LANCHONETE, LOCALIZADA NO 

AEROPORTO DE SÃO PAULO / CONGONHAS - SBSP 

1 DA FINALIDADE 

1.1  Este Termo de Referência destina-se à descrição de requisitos mínimos para a 

concessão de uso de área, objeto da licitação em pauta, não cabendo ao licitante 

alegar desconhecimento sobre este documento sob nenhuma hipótese; 

1.2  Este Termo de Referência é anexo e parte inseparável do respectivo edital de 

licitação, independentemente de transcrição total ou parcial de seu conteúdo. 

2 DO OBJETO 

2.1 Concessão de uso de área destinada, exclusivamente, à exploração comercial de 

Lanchonete, localizada no Aeroporto de São Paulo / Congonhas – SBSP. 

2.2 Na exploração do objeto desta licitação, o CONCESSIONÁRIO deverá observar 

os preços máximos constantes na Tabela de Produtos Básicos com Preços 

Vinculados, sob pena de lhe serem aplicadas as cominações previstas no item 27 

das Condições Gerais Anexas ao Contrato de Concessão de Uso de Área, ambos 

anexos ao Edital. 

3 DA SITUAÇÃO FÍSICA 

3.1 A área denominada SBSP.01.P.SD.04.008, localiza-se na ala Sul, entre os eixos 

70 e 71A, Piso Subsolo do Terminal de Passageiros do Aeroporto de São 

Paulo/Congonhas, com 68,57m² (sessenta e oito metros quadrados e cinquenta e 

sete decímetros quadrados) de área total. 

3.2 As adequações que porventura forem realizadas na área em concessão, 

permanentes ou não, serão consideradas de interesse único e exclusivo do 

concessionário, razão pela qual não caberá amortização. 

4 UTILIZAÇÃO DA ÁREA 

4.1 O CONCESSIONÁRIO utilizará a área licitada, exclusivamente, para exploração 

comercial de Lanchonete. 
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4.1.1 Poderá comercializar lanches em geral, compreendendo: salgados, 

sanduíche, pães, tortas, bolos, doces, café, chá, queijos, refrigerantes, 

água e sucos, dentre outros vinculados ao objeto desta concessão. 

4.2 A concessão de uso de área se caracteriza pelo registro de tabela de produtos 

básicos de comercialização, não exclusivo, com vinculação de preços constantes 

na Tabela de Produtos Básicos com Preços Vinculados. 

 4.2.1 O mix de produtos ofertados deverá contemplar os itens listados na Tabela 

de Produtos Básicos com Preços Vinculados. 

4.2.2 É vedado cobrar preços superiores aos fixados na Tabela de Produtos 

Básicos com Preços Vinculados ou servir porções em quantidade e peso 

inferiores aos descritos na respectiva tabela. 

4.3 O CONCESSIONÁRIO poderá comercializar outros produtos que não estejam 

listados na Tabela de Produtos Básicos com Preços Vinculados, desde que 

compatíveis com o objeto contratual em referência, devendo os preços dos 

produtos serem compatíveis com os de mercado devidamente comprovados por 

pesquisa anual. 

4.4 Será permitido ao CONCESSIONÁRIO a verticalização do portfólio de produtos e 

serviços, desde que o mesmo não se sobreponha ou conflite com o objeto 

principal da concessão e com este tenha relação. 

4.5 A área objeto deste contrato será entregue ao CONCESSIONÁRIO nas condições 

que se encontra. As adequações necessárias à exploração do ramo de atividade 

objeto desta licitação deverão ser submetidas à aprovação da INFRAERO, 

mediante projeto em três vias, acompanhadas dos respectivos arquivos 

magnéticos, correndo as despesas decorrentes por conta do CONCESSIONÁRIO. 

4.6 O CONCESSIONÁRIO terá o prazo de até 10 (dez) dias, a contar do início de 

vigência do contrato, para agendamento e realização de reunião com a 

INFRAERO, para retirada das condições específicas para elaboração do projeto 

mencionado no subitem 4.5, esclarecimentos gerais e consulta prévia. 

4.7 O projeto deverá ser elaborado em conformidade com as recomendações da 

INFRAERO, tendo o CONCESSIONÁRIO o prazo de até 20 (vinte) dias, a contar 

do início da vigência do contrato, para sua apresentação à INFRAERO. 

4.8 A partir da data de recebimento do projeto, a INFRAERO terá um prazo de 25 

(vinte e cinco) dias para sua análise e emissão de Relatório de Acompanhamento 

Técnico (RAT). Caso o projeto seja aprovado, o RAT conterá a notificação de 

aprovação de projeto. 
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4.9 Caso os projetos não sejam aprovados, cabe ao CONCESSIONÁRIO a execução 

das adequações necessárias nos mesmos no prazo de até 10 (dez) dias, a contar 

do recebimento do Relatório de Acompanhamento Técnico (RAT) enviado pela 

INFRAERO. 

4.10 A partir da data de recebimento do projeto com as adequações contidas no RAT, 

a INFRAERO terá um prazo de até 15 (quinze) dias para sua reanálise e emissão 

de novo Relatório de Acompanhamento Técnico (RAT).     

4.11 Cabe ao CONCESSIONÁRIO a execução e finalização dos serviços de 

adequações da área no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da notificação de 

aprovação dos projetos e demais autorizações (se for o caso) por parte dos 

órgãos competentes (ANAC, Corpo de Bombeiros, concessionárias de energia e 

saneamento básico, órgãos ambientais, entre outros). 

4.12 Após a conclusão das adequações necessárias nas instalações físicas, deverá ser 

apresentado pelo CONCESSIONÁRIO, no prazo de até 10 (dez) dias, o 

correspondente “AS BUILT”, acompanhado do memorial descritivo das 

adequações/alterações realizadas na infraestrutura local. 

4.13 As adequações que porventura forem realizadas na área em concessão, 

permanentes ou não, serão consideradas de interesse único e exclusivo do 

CONCESSIONÁRIO, razão pela qual não caberá amortização. 

4.14 O CONCESSIONÁRIO poderá, caso seja do seu interesse e desde que celebrado 

em Termo Aditivo ao Contrato, dispor de um depósito para guarda de 

mercadorias, de acordo com a disponibilidade e conveniência da INFRAERO, 

arcando, para tanto, com os custos da concessão da área que será cobrado por 

metro quadrado, segundo a natureza da área, em conformidade com o Ato 

Administrativo N.º601/DCNC(COMCEA)/ 19.08.2011 e utilizando-se como 

referência a Tabela de Valores Básicos de Preços Específicos Mensais publicada 

no DOU N.º 160 – Seção3, página 3 em 19.08.2011 ou outra forma que vier a 

substituí-la, acrescido de 100 % (cem por cento) e com os custos de rateios.  

5 DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

5.1 Os serviços a que se refere o objeto deste Termo de Referência compreendem o 

fornecimento de lanches em geral, salgados, sanduíches, pães, tortas, bolos, 

doces, café, chá, queijos, refrigerantes, água e sucos, dentre outros vinculados ao 

objeto desta concessão, adotando-se os procedimentos especificados na 

Resolução RDC nº 216 da ANVISA, de 15 de setembro de 2004. 

5.2 Fica vedada a comercialização de bebidas alcoólicas. 
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5.3  O CONCESSIONÁRIO deverá trabalhar com produtos prontos ou pré-prontos, 

desde que não exalem excessivos odores e fumaças para o ambiente, a critério 

da INFRAERO tal qualificação. 

5.4 Manter quantidade suficiente de produtos ofertados, de forma a não prejudicar o 

atendimento aos clientes, inclusive quanto aos produtos da Tabela de Produtos 

Básicos com Preços Vinculados. 

5.5 Cumprir as normas regulamentares sobre higiene, medicina e segurança do 

trabalho. 

5.6 Para utilização da área o CONCESSIONÁRIO deverá atender a todas as 

legislações pertinentes ao objeto, emitidas pela ANVISA, em especial: RDC nº 

216/2004, RDC nº 275/2002 e RDC nº 02/2003 ou outra que vier substituí-las. 

5.6.1 O CONCESSIONÁRIO responderá com exclusividade por todas e 

quaisquer multas ou interpelações das autoridades competentes, bem 

como por problemas causados aos usuários relativos aos alimentos 

fornecidos, configurando-se falta grave e interdição da área por qualquer 

motivo. 

5.7  O CONCESSIONÁRIO deverá realizar pesquisa, eletrônica ou presencial, de grau 

de satisfação dos usuários da lanchonete, conforme modelo da Pesquisa de 

Satisfação dos Usuários, semestralmente, a contar da data de início de abertura 

da loja para o público, informando à INFREARO os índices alcançados. 

5.8 O CONCESSIONÁRIO deverá providenciar melhorias na qualidade daqueles itens 

da pesquisa de satisfação dos usuários que tenham ficado abaixo do percentual 

de aceitação de 70 % (setenta por cento). 

5.9  Garantir a qualidade na prestação dos serviços em nível de satisfação superior a 

70% (setenta por cento) nas pesquisas que serão realizadas semestralmente com 

os usuários. 

5.10 Caso o CONCESSIONÁRIO não mantenha os níveis de satisfação superior a 

70% (setenta por cento) em duas pesquisas consecutivas, estará sujeita às 

penalidades contratuais, sem prejuízo de ensejar a rescisão contratual por justa 

causa. 

6 DOS PREÇOS MÁXIMOS DE VENDA DOS PRODUTOS 

6.1 Os preços máximos de venda dos produtos constantes na Tabela de Produtos 

Básicos com Preços Vinculados poderão ser atualizados respeitado o período 

mínimo de 12 (doze) meses, contado o prazo para a primeira atualização da data 
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da apresentação da proposta, mediante solicitação formal pelo 

CONCESSIONÁRIO, a qual deverá se fundamentar em pesquisa de preço. 

6.2 A contagem do prazo para atualizações subsequentes dar-se-á, respeitando o 

intervalo mínimo, sempre a partir da última atualização de preços aprovada pela 

INFRAERO.  

7 HIGIENE AMBIENTAL 

7.1 O CONCESSIONÁRIO deverá seguir todas as diretrizes do Plano de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Aeroporto e outras legislações ambientais 

aplicáveis. 

7.2  Resíduos comuns gerados pela atividade, deverão ser segregados entre 

Recicláveis e Não Recicláveis, disponibilizados em local acessível para a coleta 

pela contratada da INFRAERO em horários separados: 

7.2.1 Os resíduos Recicláveis deverão ser acondicionados em sacos sem cor, 

transparentes. 

7.2.2 Os resíduos Não Recicláveis deverão ser acondicionados em sacos 

pretos. 

7.2.3 Os custos da coleta e destinação são passíveis de rateio. 

7.3  O CONCESSIONÁRIO será responsável pela correta separação dos resíduos na 

área dada em concessão, desenvolvendo campanhas educacionais e 

disponibilizando coletores específicos. 

7.4  É de responsabilidade do CONCESSIONÁRIO a destinação ambientalmente 

correta dos resíduos perigosos – Classe I – NBR 10.004, como lâmpadas 

fluorescente, etc. 

7.5 Caso seja necessária à realização de obras civis, o CONCESSIONÁRIO deverá 

providenciar o transporte e a correta destinação dos resíduos de construção civil 

gerado no local. Não será permitido depósito destes resíduos dentro da área 

patrimonial do Aeroporto. 

7.6  Caso haja a previsão de instalação de pia de cozinha, o projeto hidro-sanitário, a 

ser aprovado pela INFRAERO, deverá contemplar, dentro da área de concessão, 

caixa retentora de gordura. Após o início das operações, o CONCESSIONÁRIO 

deverá efetuar a limpeza periódica da referida caixa. 
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8 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 As demais especificações e condições contratuais encontram-se especificadas na 

MINUTA DO CONTRATO, no MANUAL DE UTILIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

DE ÁREAS COMERCIAIS NOS AEROPORTOS, nas CONDIÇÕES FÍSICAS DE 

ÁREA, nos REQUISITOS TÉCNICOS BÁSICOS PARA CONCESSÕES, 

PUBLICIDADE E “STANDS” NO AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS-

SBSP e nas INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O AEROPORTO DE SÃO PAULO 

/ CONGONHAS – SBSP, que seguem anexos ao Edital. 

 

 

 

 
Responsável pela Validação 
LUCIANA PENNY RIBEIRO 

Coordenadora de Desenvolvimento Mercadológico 
CMSP-2 – Mat. 99.05868 

 
 

Considerando o Ato Administrativo Nº 2650/PR/2011 que estabelece os níveis 
de competência no âmbito da INFRAERO, APROVO o Termo de Referência que 
tem como objeto: Concessão de uso de área destinada, exclusivamente, à 
operação de Táxi Aéreo com serviços de hangaragem e manutenção de 
aeronaves próprias e de terceiros, localizada no Aeroporto de São Paulo / 
Congonhas – SBSP.  
 

 

 

 
Responsável pela Aprovação 

MARCIA REGINA G. R. VITUZZO 
Gerente Comercial e Logística de Carga  

 
 
 
 
 
 


