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CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS DESTINADAS A ATIVIDADE DE 

LANCHONETE COM PREÇOS CONTROLADOS NO AEROPORTO DE 
BELO HORIZONTE/PAMPULHA-MG-CARLOS DRUMMOND DE 

ANDRADE 

 
 

1. DA FINALIDADE 
 

1.1.  Destina-se este Termo de Referência 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  da 

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

 
 

2. DO OBJETO 

 
2.1.  CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DESTINADA ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE À 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE LANCHONETE COM PREÇOS REGISTRADOS, NO 

AEROPORTO DE BELO HORIZONTE/PAMPULHA-MG-CARLOS DRUMMOND DE 

ANDRADE. 

 
2.1.1 A presente concessão de uso se caracteriza pelo registro de tabela de produtos 

básicos de comercialização, não exclusivos, com vinculação de preços, 

consoante Anexo I, do Termo de Referência. 
 
 
 
 

3. DA METRAGEM, LOCALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA ÁREA 
 

 
 

3.1.   A atividade será realizada na área identificada no croqui (Anexo 2), constante no Mix 

Comercial com o código AL 0005   a qual  mede 17,28 m² (Dezessete metros e vinte 

e oito decímetros quadrados),  e está localizada  próximo ao setor de desembarque do 

Aeroporto de Belo Horizonte/Pampulha-MG-Carlos Drummond de Andrade.  

 

 
3.2.  O Concessionário utilizará a área licitada exclusivamente para a instalação de 

lanchonete, com preços registrados, para comercialização de itens  para  lanches  

em  geral,  compreendendo: salgados, sanduíches, pães,  tortas, bolos, doces, café, 

chá, queijos, refrigerantes, água e sucos, dentre outros vinculados ao objeto da 

presente concessão; 

 

3.2.1. O mix de produtos ofertados pelo estabelecimento deverá contemplar os itens 

listados na Tabela (Anexo 1); 

 
3.2.2. O Concessionário poderá comercializar outros produtos que não estejam 

listados no Anexo I, 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; 
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3.3.   A Infraero vedará, a seu critério, a prestação de serviços na área em concessão 

considerados inadequados ou não condizentes com o objeto da licitação. 

 
3.4.  Para utilização da área o Concessionário deverá atender a todas as legislações 

pertinentes à atividade a ser explorada na área objeto desta licitação. 

 

 

4. DA SITUAÇÃO FÍSICA E DAS ADEQUAÇÕES DA ÁREA 
 

 
 

4.1.   A área será entregue nas condições em que se encontra. As adequações necessárias à 

exploração do ramo de atividade definido no objeto da licitação serão de 

responsabilidade da Licitante Adjudicatária inclusive as despesas delas decorrentes. 

 
4.2.   As adequações deverão ser submetidas à análise prévia da INFRAERO, observadas 

as exigências contidas no item 8 deste Termo de Referência. 

 
4.3.   A  licitante  deverá  prever  na  elaboração  da  sua  proposta  de  preço  os  valores 

adicionais referentes a qualquer adequação da área dada em concessão. 

 
4.4.   As adequações a serem realizadas na área objeto desta licitação serão consideradas 

de interesse único e exclusivo do Concessionário, razão pela qual não caberá 

amortização. 

 
 

5. DA ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

 
 

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

fornecimento de lanches variados, sanduíches, salgados, snacks, doces, café, bebidas 

lácteas, sucos, chás, refrigerantes, cervejas, chope e água mineral. Também poderá 

comercializar os seguintes itens: balas, chocolates, bombons, biscoitos, devidamente 

embalados de fábrica, desde que fiquem acondicionados em local específico e visível 

ao público, sob as condições sanitárias adequadas, conforme previsto na Resolução 

RDC 216 da ANVISA, de 15 de setembro de 2004; 
 

 

5.1.1   Não será permitida a comercialização de bebidas alcoólicas destiladas; 
 

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

atendimento aos clientes, inclusive quanto aos produtos da Tabela Anexo 1, no 

horário de funcionamento da lanchonete; 
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 5.3.  Cumprir  as  normas  regulamentares  sobre  Higiene,  Medicina  e  Segurança do 

Trabalho; 
 

 
 

5.4.  Zelar pela boa qualidade dos produtos adquiridos e comercializados, bem como utilizar 

somente produtos de boa qualidade e dentro do prazo de validade dos mesmos, no 

preparo dos alimentos; 
 

 
 

5.5.  Dispor de balconistas em número suficiente para atendimento nos horários de maior 

procura das  lanchonetes, devendo sempre dispensar aos  usuários, um  atendimento 

cordial, rápido e eficiente; 
 

 
 

5.6.  Os lanches elaborados no estabelecimento a pedido dos clientes, deverão ser servidos 

imediatamente após seu preparo, com a opção de fornecimento de embalagens 

descartáveis, acompanhadas dos respectivos guardanapos e talheres descartáveis; 
 

 
 

5.7.  Dispor de embalagens para viagem; 
 

 
 

5.8.  Todo o processo de preparo dos lanches deve seguir rigorosamente os padrões da 

ANVISA (procedimentos de higiene, prazos de validade dos produtos); 
 

 
 

5.9.  O horário de funcionamento deverá corresponder ao horário de funcionamento do 

aeroporto; 
 

 
 

5.10. Realizar pesquisas de grau de satisfação dos usuários da lanchonete, eletrônica ou 

presencial, conforme modelo constante do Anexo 3  – Pesquisa de  Satisfação dos 

Usuários, semestralmente, a contar da data de início de abertura da loja para o público, 

informando à concedente os índices alcançados; 
 

 
 

5.10.1. 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); 
 

 
 

5.11.  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; 
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5.11.1. Caso a licitante adjudicatária 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. DO VALOR MENSAL PELA CONCESSÃO DE USO DA ÁREA 
 
 

6.1. PREÇO BÁSICO INICIAL - PBI: R$ XXXXXXXXXXX,XX (Xxxxxxx xxxxx reais)  

6.2.  PREÇO MÍNIMO MENSAL:  R$ 3.0  

6.3. 00,00 (três mil reais). 
 

6.4. VARIÁVEL ADICIONAL: que corresponderá a 9% (nove por cento) do faturamento 

bruto mensal apurado na exploração da atividade comercial pela área descrita no 

subitem 3. 

 

6.5.  Prevalecerão para efeito de cálculo do valor a ser pago mensalmente pelo 

CONCESSIONÁRIO, no decorrer do contrato, o maior entre os dois valores 

estabelecidos nos subitens 6.2  e 6.3 descritos acima. 

 
6.6. VALOR GLOBAL equivalente a: R$ 180.000,00  (Cento e oitenta mil reais). 

 
6.7.   O Preço Fixo Inicial de que trata o subitem 6.1 deste Termo de Referência deverá ser 

pago em parcela única, até o 10º dia útil a partir de assinatura do contrato. 

 
6.7.   Na hipótese de rescisão unilateral do contrato por descumprimento de obrigações 

contratuais  e/ou  legais  imputado  ao  concessionário,  não  haverá  restituição  de 

qualquer valor recebido pela concedente a título de preço básico inicial. 

 
6.8.    Na hipótese de rescisão unilateral do contrato por motivo de interesse público, sem 

que haja culpa do concessionário, a concedente restituirá o valor recebido a título de 

preço básico inicial proporcionalmente ao tempo remanescente de vigência do pacto 

firmado. 

6.9.   No preço ofertado deverão estar incluídas todas as despesas diretas e indiretas 

relacionadas  com  a  adequação  da  área  e  exploração  dos  serviços  aos  quais  se 

destinam a área em concessão. 

 
6.10.    O preço mínimo mensal será reajustado, a cada período de 12 (doze) meses, a 

contar da data de vigência do prazo contratual, tomando-se por base a variação do 

INPC/IBGE (Índice Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro e 

Geografia e Estatística) ou outro índice oficial que o venha a ser regulamentado pelo 

Governo Federal. 
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7.  DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL 
 

7.1.   O prazo contratual será de 60 (sessenta) meses, conforme vigência constante da 

folha de rosto do Contrato, sem prorrogação. 
 

 
 

8.  DAS OBRIGAÇÕES 
 

8.1. Obrigações do Concessionário: 

 

8.1.1.  Providenciar as adequações julgadas necessárias à exploração do ramo 

de atividade de que trata o objeto contratual, observando os procedimentos e 

prazos a seguir: 

 
a)  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 dos projetos, esclarecimentos gerais 

e consulta prévia; 

 
b) Até 20 (vinte) dias, contados do início da vigência do contrato, para 

apresentação dos projetos de adequação da área (inclusive do letreiro 

indicativo do negócio), junto à Gerência de Negócios Comerciais do 

Aeroporto; 

 
c)  A partir da data de recebimento do projeto, a INFRAERO terá um prazo de 

até 05 (cinco) dias para sua análise e emissão de Relatório de 

Acompanhamento Técnico (RAT). Caso não haja ressalvas ao projeto, o 

RAT conterá a notificação de “VISTO” de projeto; 

 

c.1) Caso haja  ressalvas aos  projetos, cabe  ao  CONCESSIONÁRIO a 

execução das adequações necessárias aos mesmos no prazo de até 10 

(dez)  dias,  a  contar  do  recebimento  do  Relatório  de 

Acompanhamento Técnico (RAT) enviado pela INFRAERO. 

 
d)  A partir da data de recebimento dos projetos com as adequações contidas 

no RAT, a Infraero terá prazo de até 03 (três) dias para sua reanálise e 

emissão de novo Relatório de Acompanhamento Técnico (RAT); 
 

e)  Caberá  ao  Concessionário  a  execução  e  finalização  dos  serviços  de 

adequação da área no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da notificação da 

aprovação dos projetos. 

 
8.1.2. Os projetos deverão ser encaminhados à Gerência Comercial do 

Aeroporto, em  03  (três)  vias,  acompanhados  dos  respectivos  arquivos  

em  mídia eletrônica, contendo as seguintes especialidades: 

a) Arquitetura; 



9 

 
 

 

Termo de Referência ao TC nº .XX.XXXX.XXX.XXXX  

CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS DESTINADAS A ATIVIDADE DE 

LANCHONETE COM PREÇOS CONTROLADOS NO AEROPORTO DE 
BELO HORIZONTE/PAMPULHA-MG-CARLOS DRUMMOND DE 

ANDRADE 

b) Estrutura; 

c) Instalações Elétricas; 

d) Instalações Hidrossanitárias; 

e) Telemática; 

f)  Instalações de Prevenção e Combate à Incêndio; 

g) Ar-Condicionado; 

h) Instalações de Gás; 

i)  Instalações de Ventilação e Exaustão; 

 

 
8.1.3.  Todas as especialidades deverão vir acompanhadas dos projetos 

executivos, Especificações   Técnicas   e   de   execução,   Memorial   

Descritivo,   ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT 

(Registro de Responsabilidade Técnica) do Projetista, com comprovante de 

pagamento e Memorial de Cálculo. 

 
8.1.4. Todos   os   documentos   deverão   ser   assinados   pelo   Concessionário   

e Responsável Técnico devidamente habilitado e regularmente inscrito nos 

respectivos CREA. 

 
8.1.5. O projeto hidrossanitário 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. 

 
8.1.6. Os resíduos gerados quando da realização dos serviços de adequação da 

área em  concessão,  deverão  ser  removidos  para  fora  do  sítio  

aeroportuário e descartados em local previsto pela prefeitura local, nos 

termos da RESOLUÇÃO CONAMA Nº 307/02. 
 

 

8.1.7. Deverão  acompanhar  o  projeto  de  ambientação,  as  especificações  

dos materiais a serem aplicados, podendo a CONCEDENTE solicitar a 

reformulação do leiaute ou troca do material considerado inadequado. 
 

8.1.8. Deverá ser apresentado pelo CONCESSIONÁRIO, no prazo de até 10 

dias após a conclusão dos serviços de adequação da área, o correspondente 

“AS BUILT” (como realizada a obra), acompanhado do memorial 

descritivo das adequações/alterações realizadas. 
 

8.1.9. Para  utilização  da  área  o  estabelecimento  deverá  atender  a  todas  

as legislações  pertinentes  ao  objeto,  emitidos  pela  ANVISA, a  saber:  

RDC 216/04, RDC 275/02 e RDC 02/03; 

 
8.1.10. Propiciar à equipe de fiscais da INFRAERO facilidades e instrumentos 

para que a mesma possa realizar a fiscalização local e contábil que lhe 

compete. 
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8.1.11. Expor, em local visível ao público, o horário de funcionamento e os 

números dos telefones da loja e do Órgão de Defesa do Consumidor para 

reclamações. 
 

 

8.1.12. Manter na área um exemplar do Código de Defesa do Consumidor 

para consulta por parte dos clientes, em cumprimento à determinação 

instituída através da Lei 12.291 de 20/07/2010. 
 

 

8.1.13. Providenciar mínimo as formas de facilitação de pagamentos: dinheiro 

em espécie, cartões de crédito,  débito e vale refeição, indicando 

explicitamente para os usuários quais as formas aceitas e não aceitas, 

como também a facilitação para trocos. 

 

8.1.14. Utilizar em suas operações o ECF (emissor de cupom fiscal) baseado na Lei 

Federal 9.532/97 e no Regulamento do ICMS RICMS 2002. Os equipamentos 

eletrônicos utilizados para operacionalizar as transações de pagamento com 

cartões de crédito e de débito devem estar integrados ao ECF, de modo a 

permitir a impressão do comprovante de pagamento vinculado ao documento 

fiscal.  
 

 

8.1.15. Manter  rigorosamente  a  limpeza  da  área  em  concessão,  dando  

solução adequada à retirada de lixo e seu depósito em local designado pela 

CONCEDENTE, atendendo às exigências estabelecidas pela Vigilância 

Sanitária. 

 
8.1.16. Manter,   durante   a   vigência   do   contrato,   as   mesmas   condições   

que propiciaram a sua habilitação no processo de contratação, apresentando, 

sempre que solicitado pela CONCEDENTE, os documentos 

comprobatórios de regularidade fiscal; 
 

 

8.1.17. O CONCESSIONÁRIO e/ou produtores de bens e serviços nas áreas 

de alimentos, bem como pessoas físicas envolvidas com a produção, 

distribuição e comercialização de alimentos em áreas aeroportuárias, 

deverão adotar as boas práticas de fabricação e/ou boas práticas de 

prestação de serviços de alimentos, nos termos das legislações: Portaria nº 

326 de 30 de julho de 1977, Resolução RDC nº 02 de 08 de janeiro de 

2003 e Resolução RDC nº 216 de 15 de setembro de 2004 e outras normas 

aplicáveis. 
 
8.1.18. Manter quantidade suficiente de produtos ofertados, de forma a não prejudicar 

o atendimento aos clientes; 

 

8.1.19. Cumprir as normas regulamentares sobre Higiene, Medicina e Segurança 

do Trabalho; 
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8.1.20. Zelar pela boa qualidade dos produtos adquiridos e comercializados, bem 

como utilizar somente produtos de boa qualidade e dentro do prazo de validade 

dos mesmos, no preparo dos alimentos; 

 
8.1.21. Dispor de balconistas em número suficiente para atendimento nos horários de 

maior  demanda,  devendo  sempre  dispensar  aos  usuários,  um  atendimento 

cordial, rápido e eficiente; 

 
8.1.22. Dispor de embalagens para viagem; 

 
8.1.23. Todo o processo de preparo dos alimentos deve seguir rigorosamente os 

padrões da ANVISA (procedimentos de higiene, prazos de validade dos 

produtos). 
 

 

8.1.24. Controle de qualidade dos serviços e produtos: 

a)    O padrão de referência para a qualidade dos gêneros alimentícios utilizados 
deverá  estar  em  conformidade  com  o  prescrito  na  Portaria  nº  326,  de 
30/07/1997, da Secretaria de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde; 

 
b)    Os produtos alimentícios utilizados ou comercializados devem conter nas 

embalagens   registro   do   órgão   competente   do   Ministério   da   Saúde, 
Ministério da Agricultura, Secretaria de Saúde ou da Agricultura; 

 
c)    As matérias primas alimentares e os produtos alimentícios somente devem 

ser utilizados ou comercializados se apresentarem características próprias 
adequadas e estiverem dentro do prazo de validade; 

 
c.1)   Produtos de acompanhamento do tipo maionese, catchup e mostarda 

somente deverão ser servidos em embalagens individuais – sachês; 
 

d)    Apresentar  a  relação  dos fornecedores  de  matérias  primas  ao  gestor  do 

contrato a fim de que seja realizada uma avaliação técnica pela concedente, 

para verificar as condições técnicas de boas práticas para serviços de 

alimentação,  conforme  Resolução  da  ANVISA,  podendo  a  concedente 

propor a substituição do fornecedor. 

 
8.1.24. Higiene dos Alimentos: 

a)    Manter geladeiras e freezers permanentemente em condições adequadas de 
higiene   e   organização,   armazenando   os   alimentos   em   embalagens 

apropriadas,   mantendo-as   adequadamente   tampadas   e   com   a   devida 
identificação recomendada; 

 
b)    Os   produtos   saneantes   utilizados   deverão   estar   regulamentados   pelo 

Ministério da Saúde. A diluição, o tempo de contato e o modo de 

uso/aplicação desses produtos deverão obedecer às instruções recomendadas 

pelo fabricante. Esses produtos deverão ser identificados e armazenados em 

local isolado e reservado exclusivamente para essa finalidade; 

 



12 

 
 

 

Termo de Referência ao TC nº .XX.XXXX.XXX.XXXX  

CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS DESTINADAS A ATIVIDADE DE 

LANCHONETE COM PREÇOS CONTROLADOS NO AEROPORTO DE 
BELO HORIZONTE/PAMPULHA-MG-CARLOS DRUMMOND DE 

ANDRADE 

c)    Seguir a legislação sanitária em vigor, respondendo 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  a  interdição  da  Unidade  por 

qualquer motivo. 

 

8.1.25. Higiene Ambiental: 

a) Responsabilizar-se pela conservação e limpeza da área física para exploração 
comercial; 

 

b) Utilizar  produtos  de  limpeza  adequados,  tais  como:  produto  com  poder 
bactericida, ação fungicida e propriedade vermicida, de forma a se obter a 

ampla higienização do ambiente, equipamentos e utensílios de cozinha, bem 
como das mãos dos empregados que manipulem alimentos; 

 

c) A  empresa  vencedora  do  certame  deverá  fazer  a  segregação  de  resíduos 

gerados na área de concessão, utilizando sacos de lixo coloridos. As cores dos 

sacos de lixo deverão ser: VERMELHA para plásticos; - AZUL para papel; – 

AMARELA para metal; – VERDE para vidros; – LARANJA para resíduos 

perigosos – MARROM para resíduos orgânicos – CINZA para os demais; 
 

8.2.É vedado ao concessionário: 

 

a)  Utilizar as dependências da concedente para fins diversos do objeto contratado; 
 

b)   Deixar de refazer ou substituir, no todo ou em parte, os alimentos considerados 

impróprios para o consumo; 
 

c)   Deixar de manter lista de preços em lugar visível; 
 

d)   Deixar de cumprir o horário de funcionamento determinado pela Concedente. 

 
 

8.3. Obrigações da Concedente: 

 

a)   Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo 

CONCESSIONÁRIO; 

 

b)   Fiscalizar, durante todo o período de vigência do prazo contratual, as atividades 

exercidas na área em concessão, visando assegurar o cumprimento do objeto 

contratual, dos aspectos mercadológicos e a eficácia dos serviços prestados aos 

usuários, podendo, inclusive, determinar a exclusão de produtos e/ou serviços 

que, no seu entendimento ou por força legal, não se enquadrem na destinação da 

área concedida. 
 

9.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1. O alvará de funcionamento a ser requerido pelo CONCESSIONÁRIO às autoridades 

públicas deverá conter somente as atividades constantes do objeto do instrumento 
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Termo de Referência ao TC nº .XX.XXXX.XXX.XXXX  

CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS DESTINADAS A ATIVIDADE DE 

LANCHONETE COM PREÇOS CONTROLADOS NO AEROPORTO DE 
BELO HORIZONTE/PAMPULHA-MG-CARLOS DRUMMOND DE 

ANDRADE 

contratual, mesmo quando os objetivos previstos no respectivo contrato social (ou 

estatuto) sejam mais amplos; 

 
9.2. Ao  CONCESSIONÁRIO  caberá  manter  a  área  dada  em  concessão  de  uso 

permanentemente dotada de aparelhagem adequada à prevenção e extinção de 

incêndio e sinistros, mantendo igualmente o seu pessoal instruído quanto ao emprego 

eficaz daquela aparelhagem; 

 
9.3. O CONCESSIONÁRIO fica submetido ao cumprimento incondicional dos códigos 

de posturas dos Órgãos Municipais, Estaduais e Federais, bem como de Organismos 

Internacionais, isentando a CONCEDENTE de qualquer sanção decorrente de 

infração perante aqueles; 

 
9.4. O não atendimento aos itens deste Termo de Referência, resguardado o direito de 

ampla defesa, poderá dar causa à rescisão contratual. 
 

10. DOS ANEXOS: 

 

10.1. Anexo 1 – Tabela de Produtos Básicos com Preços Vinculados; 

10.2. Anexo 2 – Croqui de localização; 

10.3. Anexo 3 – Do modelo de Pesquisa de Satisfação dos Clientes. 

 

Todo o disposto no Edital do Pregão Presencial nº Pregão Presencial nº 

________________, faz parte integrante do Contrato, independente de transcrição. 
 

 

________________de _____________2016. 

 

 

 

 

CONCEDENTE 

 

 CONCESSIONÁRIO 

 

 

   C 

ONCESSIONÁRIO 

 

TESTEMUNHA 

Nome: 

CI: 

CPF: 

 TESTEMUNHA 

Nome: 

CI: 

CPF: 
 


