
 

  

 

COMUNICADO RELEVANTE Nº 03/2011 

 
DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES DA INFRAERO PARA OS PROJETOS DE 

CONCESSÃO DOS AEROPORTOS 

 

 

O GRUPO DE TRABALHO DE CONCESSÕES DE AEROPORTOS, constituído pela Portaria 

1.493, de 04 de agosto de 2011, vem a público disponibilizar aos interessados as informações 

consolidadas pela Infraero relativas aos projetos de concessão dos Aeroportos Internacionais de 

Guarulhos, Campinas e Brasília, contendo inclusive as referentes aos Comunicados Relevantes nº 

01/2011 e nº 02/2011. 

As informações disponibilizadas foram encaminhadas a esta Agência pela Infraero por meio do 

documento CF Nº 30864/DFCT(DFCT-2)/2011, de 14 de dezembro de 2011. Desse modo, quaisquer 

dúvidas ou informações adicionais referentes a esses dados deverão ser solicitadas à própria Infraero 

por meio do sítio eletrônico http://www.infraero.gov.br/index.php/br/transparencia/concessao.html. 

As informações disponíveis são as listadas a seguir: 

1. Histórico Demanda Operacional – Dados de 1990 a 2010 da movimentação de carga, 

passageiros e aeronaves – Anual e mensal; 

2. Detalhamento Demanda Operacional – Movimento de passageiros e aeronaves por hora pico, 

por companhias aéreas, por tipo de aeronave, movimento passageiros em conexão e pagantes  

e projeções de demanda operacional – Infraero; 

3. Relatório Anual da Infraero – Relatórios anuais consolidados da Infraero publicados de 2000 

a 2010; 

4. Resultado Financeiro – Planilhas com resultado financeiro de 2000 a 2010 e o resultado 

financeiro mensal de 2010 a novembro de 2011; 

5. Licenças Ambientais – Licenças ambientais prévias, de operação e de instalação dos 

aeroportos e relatório de ações ambientais de SBGR; 

6. Situação dos Imóveis, Zoneamento Civil e Militar e Desapropriações – Relatório resumo da 

situação patrimonial, documentos de regularização e rezoneamento de áreas, decretos 

desapropriatórios, documentos cartoriais e jurídicos dos imóveis dos citados aeroportos; 

7. Informações Trabalhistas – Acordo Coletivo de Trabalho, resumo dos Benefícios, relação de 

empregados por área e relação de cargos e remunerações; 

8. Plano de Investimentos 2011 a 2015 – Resumo do plano de investimentos aprovado pela 

Diretoria Executiva da Infraero; 

9. Regulação das Tarifas Aeroportuárias – Portarias, Decretos e Leis que regulamentam 

cobrança, preço, destinação e distribuição tarifária; 

10. Distribuição Tarifária – Resumo da destinação e repasse da tarifa conforme legislação atual 

das tarifas aeroportuárias; 
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11. Contratos de Áreas Comerciais – Lista de cópia dos principais contratos comerciais, os quais 

representam 75% da receita comercial dos citados aeroportos; 

12. Contratos de Serviços – Cópia dos contratos de prestação de serviços contínuos vigentes; 

13. Contratos de Obras e Plantas Baixas – Cópia dos principais contratos de obras em andamento 

e plantas baixas; 

14. Planta Geral e Carta de Obstáculos; 

15. Plantas de Configurações e Projetos – Plantas de configurações finais dos aeroportos e 

projetos dos terminais de passageiros 1, 2 e 3, Módulo Operacional e terminal remoto do 

SBGR; 

16. Engenharia, Geotecnia, Topografia, e Arquitetura – Plantas de arquitetura, topografia, análise 

de solo e relatório de sondagem; 

17. Ativos Imobilizados – Relação dos bens móveis com custo de aquisição e depreciação, 

relação dos equipamentos com fabricante e data de aquisição, relação das horas de 

manutenção e relação do material utilizado na manutenção até outubro de 2011; 

18. Estatuto, Lei de Criação e Outros – Arquivo do Estatuto Social da Infraero, lei de criação, 

Código de Ética e Perfil das Empresas Estatais 2010; e 

19. Apólices de Seguro – Cópia das principais apólices de seguro vigentes. 

 
Em complemento às informações trabalhistas acima citadas, foram disponibilizadas no endereço 

eletrônico www.anac.gov.br/gru-vcp-bsb cópias do Termo de Ajustamento de Conduta e seus 

Termos Aditivos, celebrados entre a Infraero e o Ministério Público Federal. 

Ademais, foram disponibilizadas também as informações encaminhadas pela Infraero por meio do 

documento CF Nº 29835/PR/2011, de 05 de dezembro de 2011, com informações adicionais sobre 

licenças ambientais das obras previstas e em andamento e o memorial descritivo da área patrimonial 

dos sítios aeroportuários dos Aeroportos Internacionais de Guarulhos, Campinas e Brasília. Da 

mesma forma, quaisquer dúvidas ou informações adicionais referentes a esses dados deverão ser 

solicitadas à própria Infraero por meio do sítio eletrônico 

http://www.infraero.gov.br/index.php/br/transparencia/concessao.html. 

Salienta-se que, nos termos do Edital de Leilão nº 2/2011, as informações, estudos, pesquisas, 

investigações, levantamentos, projetos, planilhas e demais documentos ou dados, relacionados ao 

respectivo Complexo Aeroportuário objeto da Concessão e à sua exploração, disponibilizados no 

sítio da ANAC, não apresentam qualquer caráter vinculativo que responsabilize o Poder Concedente 

perante as Proponentes ou perante a futura Concessionária. 

Desse modo, as Proponentes são responsáveis pela análise direta das condições do respectivo 

Complexo Aeroportuário e de todos os dados e informações sobre a exploração da Concessão, bem 

como pelo exame de todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos, normas, especificações 

e regulamentações aplicáveis ao Leilão e à Concessão, devendo arcar com seus respectivos custos e 

http://www.anac.gov.br/gru-vcp-bsb
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despesas, inclusive no tocante à realização de estudos, investigações, levantamentos, projetos e 

investimentos. 

Dado o volume de informações, os interessados deverão procurar a ANAC, por meio da 

Superintendência de Regulação Econômica e Acompanhamento de Mercado, no 5º andar do Edifício 

Sede, em Brasília, munidos de pen drive com capacidade de armazenamento igual ou superior a 

7,5GB. 

 

Brasília, 21 de dezembro de 2011 

 

 

DANIELLE PINHO SOARES ALCÂNTARA CREMA 

Coordenadora do Grupo de Trabalho de Concessões de Aeroportos 


