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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

Diretoria de Transporte Aeroviário

Anexo nº I - Termo de Referência/SEINFRA/DTA/2020

PROCESSO Nº 1300.01.0000865/2020-50

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

DETALHAMENTO DO ESCOPO PARA A REALIZAÇÃO DOS ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA,
ECONÔMICA E AMBIENTAL – EVTEA

1. INTRODUÇÃO

O presente Termo de referência contém o escopo dos ESTUDOS que se pretende receber dos
AUTORIZADOS no âmbito do PMI.

Os termos grafados em caixa alta terão o mesmo significado daqueles descritos no item 2. DEFINIÇÕES do
corpo do EDITAL.

As informações técnicas sobre o AEROPORTO disponibilizadas no item 1 e respec�vos subitens deste
Termo de Referência possuem caráter orienta�vo, cabendo aos AUTORIZADOS realizar seus próprios
levantamentos e avaliaçõespara a estruturação do  ESTUDO a ser entregue.

 

1.1. O AEROPORTO DA PAMPULHA – CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE (SBBH)

O AEROPORTO DA PAMPULHA (SBBH) está localizado em área urbana da cidade de Belo Horizonte, no
estado de Minas Gerais, a aproximadamente 7,5 km do centro da capital. A área patrimonial do
AEROPORTO está demarcada em determinados trechos com cerca de arame e, em outros, com muros de
alvenaria, e o seu entorno se apresenta, em sua maior parte, envolvido por bairros residenciais. 

 

Figura 01 – Localização do Município de Belo Horizonte em relação ao Estado de Minas Gerais
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Fonte: Wikimedia Commons

 

O AEROPORTO DA PAMPULHA apresenta, como principais corredores viários da cidade para suas
instalações, as avenidas Antônio Carlos, Otacílio Negrão de Lima, circundando a Lagoa da Pampulha; Dom
Pedro I, Antônio Abraão Caran; Magalhães Penido (ligação entre a Antônio Carlos e o SBBH), Cris�ano
Machado e a Portugal, ao norte do SÍTIO AEROPORTUÁRIO. Atualmente as a�vidades do aeroporto são
de responsabilidade da Infraero (Empresa Brasileira de Infra Estrutura Aeroportuária).

 

Figura 02 – Localização geográfica da infraestrutura de SBBH

Fonte: Google Maps
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Dados Básicos, conforme Plano Diretor do Aeroporto da Pampulha – BH (PDIR – SBBH), aprovado pela
Portaria nº 2.159/SIA, de 27 de Junho de 2017:

Nome Oficial: Aeroporto da Pampulha/Carlos Drummond de Andrade;

Endereço: Praça Bagatelle, 204 – Bairro São Luiz – Belo Horizonte – CEP 31270-705;

Sigla OACI: SBBH;

Sigla IATA: PLU;

Classificação: 4C;

Ponto de Referência do Aeródromo (ARP): 19º 51’ 07" S / 043º 57’ 02" W;

ARP - Localização: 137°, aprox. 1.218m da Cab.13

Elevação do aeródromo: 789,00m (2.589’);

Temperatura de Referência do Aeródromo: 31° C;

Declinação Magné�ca: 22° W (2012);

Variação Anual: 05’ W decrescente.

 

1.2. A infraestrutura existente

O AEROPORTO DA PAMPULHA é classificado como Classe II pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil
(RBAC) nº 153, sendo seu Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndios em Aeródromos Civis
(SESCINC) classificado como Categoria 6.

O AEROPORTO é homologado para operações VFR e IFR Não Precisão, diurna e noturna e está inserido na
Região de Informação de Voo de Curi�ba (FIR-SBCW), sob jurisdição do Centro de Controle de Área (ACC
Brasília) CINDACTA I.

O Serviço de Tráfego Aéreo de Aeródromo é executado através do serviço de informação de voo de
aeródromo – ATIS Belo Horizonte, operado pela INFRAERO. Os serviços e equipamentos de auxílios à
navegação e ao pouso de aeronaves u�lizados no AEROPORTO DA PAMPULHA operam diariamente no
horário H24. A Estação Prestadora de Serviços de Telecomunicações e de Tráfego Aéreo (EPTA) do
aeroporto é de Categoria ESP (CAT-ESP), isto é, controla o movimento de aeronaves no aeródromo a
par�r de uma torre de controle. O aeroporto possui NDB prefixo BHZ, frequência 520.00 kHz, VOR/DME
prefixo BHZ, de frequência 117,70 MHz no CH 124X e LLZ/DME Cat 1 prefixo IPM para a cabeceira 13,
frequência 109,30 MHz. Os equipamentos de radiocomunicação e rádio-auxílios e serviços
meteorológicos oferecem condições operacionais adequadas à natureza e frequência do tráfego local
para operações IFR Não-Precisão e VFR (visual).

Os principais componentes da SÍTIO AEROPORTUÁRIO atualmente existente no AEROPORTO DA
PAMPULHA são descritos a seguir, segundo o relatório SAC/MI-LabTrans e Plano Diretor:

pista de pouso e decolagem no rumo magné�co 13/31, dimensões de 2.540 m x 45 m, pavimento
em asfalto, suporte de PCN 44 F/B/X/T, tratamento da super�cie do pavimento com grooving, a
par�r de 200m da cabeceira 13 até 1.170 m desta; zona de parada (Stopway) de 60 m x 60 m, nas
cabeceiras 13 e 31 e zona desimpedida (Clearway) de 500 m x 100 m para decolagem pela
cabeceira 31;

6 (seis) pistas de táxi, que interligam a pista de pouso e decolagem aos pá�os de aeronaves. Pista
de táxi “A” liga o pá�o do Terminal de Passageiros às proximidades da cabeceira 13; o táxi “B”, saída
localizada a 90º e a cerca de 690 m da cabeceira 13, liga diretamente a pista de pouso e decolagem
ao pá�o principal de aeronaves; o táxi “C”, saída localizada a cerca de 1.180 m da cabeceira 13, é a
pista de táxi de maior u�lização para acesso ao pá�o de aeronaves e liga-se, também, à pista de
acesso a hangares da aviação geral. Deve-se salientar que o aeroporto não possui pista paralela



01/07/2020 SEI/GOVMG - 16160633 - Anexo

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=18886675&infr… 4/16

que possa ser u�lizada como pista auxiliar. Pistas de táxi “D”, “E” e “F”, que ligam a pista de pouso e
decolagem ao Pá�o Norte que atende a hangares de manutenção e estadia de aeronaves;

pá�o de aeronaves da Aviação Regular, que serve ao TPS, denominado Pá�o 1 (Principal), tem
cerca de 39.600,00 m² (440 m x 90 m), incluindo a área de circulação, apresentando parte com
reves�mento em asfalto e parte em concreto (44/R/B/X/T), área onde estão localizadas as posições
de estacionamento de aeronaves. Apresenta ainda área para estacionamento remoto de aeronaves
da Faixa 1, com aproximadamente 4.700 m². O Pá�o 1 tem, no total, capacidade para acomodar o
estacionamento simultâneo de até 30 aeronaves, sendo 20 posições remotas des�nadas à Aviação
Geral. O Pá�o 2, que é u�lizado pelas aeronaves da Aviação Geral e está localizado no setor norte
do SÍTIO AEROPORTUÁRIO, tem cerca de 51.005,00 m² (552,0 m x 92,4 m), incluindo a área de
circulação, com reves�mento em asfalto e suporte de 8/F/B/X/T. O Pá�o 2 tem capacidade para
acomodar o estacionamento simultâneo de até 43 aeronaves, sendo 3 posições des�nadas a
aeronaves de asa rota�va e 1 posição para aeronave Faixa 3. As demais posições de
estacionamento são des�nadas para aeronaves Faixa 1 ou 2;

Terminal de Passageiros (TPS) do aeroporto é uma edificação de 2 pavimentos, com área total
construída de cerca de 4.668,00 m². A área de processamento de passageiros (embarque +
desembarque), com aproximadamente 936 m², ocupa 2 níveis, sendo o Piso Operacional 1
des�nado ao desembarque (216 m²) e o Piso Operacional 2 des�nado ao embarque (667 m²).
Conta ainda com um terraço panorâmico com 44 m², além de Piso Técnico. O check-in é composto
por 20 balcões de atendimento e o sistema de res�tuição de bagagens é feito por uma esteira de
22 metros de comprimento;

Terminal de Passageiros dispõe de meio fio simples (pista única) com pouco mais de 120 m de
comprimento, além de estacionamento para os usuários, um situado em frente ao terminal, na
Praça Bagatelle. O estacionamento comporta cerca de 240 veículos, sendo 12 vagas reservadas
para táxis e 2 para ônibus, e está localizado em frente ao meio-fio do TPS. Existem posições de
estacionamento para táxis ao longo do meio-fio; 

instalações des�nadas à hangaragem de aeronaves próprias ou de terceiros. Estes hangares estão
concentrados em duas linhas, uma delas localizada ao longo da lateral direita da pista, a leste do
TPS, e outra no Setor Norte do SÍTIO AEROPORTUÁRIO, junto ao Pá�o 2, des�nado à Aviação Geral.
Os hangares localizados no Setor Sul, ao longo da lateral direita da pista, contam com pá�os
frontais, des�nados ao estacionamento de aeronaves; e

outras instalações e serviços implantados no sistema terminal, a exemplo das seguintes: a
edificação da administração aeroportuária (INFRAERO), o sistema de abastecimento de
combus�veis (PAA), o serviço de salvamento e combate a incêndio (SESCINC), o controle de tráfego
aéreo (EPTA), os hangares da aviação geral e instalações militares.

 

1.3 Áreas a serem exploradas

O AEROPORTO DA PAMPULHA está assentado em área de 2.131.117,84 m², sendo grande parte da área
regularizada, segundo consta do Tombo MG.014-000 e seus respec�vos Termos de Entrega e
Recebimento. A situação patrimonial é apresentada no Quadro 1 e na Figura 03.

 

Quadro 1 – Delimitação da área do Aeroporto de Belo Horizonte - Pampulha (SBBH)
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Fonte: PDIR – SBBH

 

Figura 03 – Foto da Área Patrimonial do Aeroporto

Fonte: PDIR – SBBH

 

O Zoneamento Funcional divide a área civil do SÍTIO AEROPORTUÁRIO em quatro grandes partes: Área de
Manobras, Área Terminal, Área Secundária e Área Militar, quando houver.

 

Figura 04 – Zoneamento Funcional Atual

Fonte: PDIR – SBBH

 

Existem áreas disponíveis (ÁREA SECUNDÁRIA) para ampliação da oferta de hangares, bem como para
empreendimentos comerciais. A localização e outras informações sobre essas áreas, como o Plano
Diretor - SBBH, podem ser encontradas no Anexo IV - DESENHOS ESTUDOS PARA APROVEITAMENTO
DAS ÁREAS NÃO OPERACIONAIS DISPONÍVEIS NO AEROPORTO DA PAMPULHA PARA FINS
IMOBILIÁRIOS E DE REVITALIZAÇÃO URBANÍSTICA.
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Nas áreas disponíveis, em amarelo na figura abaixo, podem ser construídos e explorados, por exemplo,
um centro comercial (shopping center), um edi�cio garagem com galeria de lojas e serviços e um centro
de eventos com business center.

 

Figura 05 – Delimitação da área do Aeroporto de Belo Horizonte - Pampulha (SBBH)

Legenda: área amarela – Área civil; área azul - Área militar (não disponível)
Fonte: PDIR – SBBH

 

As áreas em azul são militares e não fazem parte do objeto deste PMI.

 

1.4 Cenário de demanda atual

S O AEROPORTO, nos úl�mos anos, tem apresentado crescimento da aviação execu�va, que é um
segmento da aviação geral, cons�tuído por indivíduos e empresas que u�lizam as aeronaves como
recurso para a condução de seus negócios. Portanto, des�na-se a atender a demanda por voos privados
(par�culares), em rotas frequentemente dis�ntas daquelas u�lizadas pela aviação militar e regular
(companhias aéreas).

O Brasil possui a segunda maior frota de aviação geral do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos da
América, sendo que somente a cidade de São Paulo concentra 35% de toda a frota de aeronaves da
aviação execu�va do país. Devido à crescente demanda e falta de disponibilidade de slots para voos
privados nos grandes aeroportos, as aeronaves desse ramo tendem a fazer uso de aeródromos
alterna�vos. Em um país como o Brasil, de dimensões con�nentais e longe dos grandes centros mundiais,
o transporte aéreo revela-se uma estratégica ferramenta para companhias com atuação nacional e,
sobretudo, internacional. A aviação execu�va consegue chegar a 1.261 municípios brasileiros por meio de
2.527 aeródromos, segundo dados da Associação Brasileira de Aviação Geral (ABAG).

A pandemia da COVID-19 afetou diversos setores, no entanto, os voos de transporte de cargas biológicas,
como exames, testes de laboratório e vacinas, também têm ganhado espaço desde o final de março,
quando a ANAC autorizou que as empresas de táxi-aéreo fizessem esse �po de voo (portaria nº 880, de
27 de março de 2020).

Atualmente diversas empresas prestam serviços de táxi aéreo em aviões e helicópteros, mantendo
hangares e centros de operação no Aeroporto de Pampulha – Carlos Drummond de Andrade (SBBH), tais
como: ADE Táxi Aéreo, Alba Táxi Aéreo, Algar Avia�on, Ariba Aerotáxi, Banjet Taxi Aéreo, Emccamp Táxi
Aéreo, Emponta, Helimed UTI Aérea, Just in Air Táxi Aéreo, Lider Aviação Execu�va, TAM Aviação
Execu�va, Tamig Táxi Aéreo, Unimed Aeromédica, Vale, Vector Táxi Aéreo, dentre outras.
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Nesse contexto, o desenvolvimento da aviação execu�va contribuiu para que o AEROPORTO se tornasse
uma referência em manutenção de aeronaves execu�vas, pequenos aviões comerciais e helicópteros.
Várias empresas mantêm oficinas e centros de manutenção no AEROPORTO DA PAMPULHA, sendo estas
cer�ficadas pela ANAC para manutenção de aviões e helicópteros: Air Minas, Algar Aviação, ARG Aviação,
AV Aeronáu�ca, Azul Linhas Aéreas, CEMIG, Chamone Indústria Aeronáu�ca, Claro Aviação, Cowan,
Embrataxi, Lider Aviação Execu�va, Minas Avionics, Minas Máquinas, TAM Aviação Execu�va, Vale, dentre
outras.

 

2. ESCOPO DOS ESTUDOS

Os par�cipantes do PMI 002/2020 deverão observar e apresentar os seguintes itens obrigatórios, de
acordo com as premissas exigidas neste Anexo I:

Caderno I - Relatório da situação atual;

Caderno II - Estudos de mercado e demanda;

Caderno III - Estudos de engenharia e afins;

Caderno IV - Estudos ambientais;

Caderno V - Estudos das alterna�vas para a prestação de serviços e exploração comercial;

Caderno VI - Avaliação econômico-financeira;

Caderno VII - Plano de negócios referencial; e

Caderno VIII - Estudos de viabilidade jurídica.

Os oito Cadernos deverão observar o detalhamento de escopo e as premissas presentes neste Termo de
Referência.

 

2.1. Diretrizes e premissas para Elaboração dos Estudos

Os ESTUDOS deverão estar ser desenvolvidos em conformidade com as Normas, Manuais, Instruções,
Procedimentos, Especificações em vigor, em especial as exaradas pelo Comando da Aeronáu�ca (DECEA),
Agência Nacional da Aviação Civil (ANAC), Secretaria da Aviação Civil da Presidência de República
(SAC/MInfra), complementadas, quando couber, com normas de organismos internacionais, como a
Organização de Aviação Civil Internacional (OACI).

Deverão, ainda ser elaborados, considerando o potencial de a aproveitamento das áreas não
operacionais disponíveis no AEROPORTO DA PAMPULHA, inclusive para fins imobiliários e de revitalização
urbanís�ca.

No Anexo IV a SEINFRA disponibiliza, a �tulo suges�vo, soluções para aproveitamento das áreas não
operacionais apresentadas anteriormente à INFRAERO.

Na recepção e avaliação dos ESTUDOS, a SEINFRA buscará dar prioridade para os modelos que
considerem:

I - estruturação de projeto de CONCESSÃO que não implique em aporte de
recursos pelo ESTADO

II - exploração preferencial da vocação e do potencial do AEROPORTO para a
aviação execu�va nacional e internacional;

III - aproveitamento do COMPLEXO AEROPORTUÁRIO para o desenvolvimento de
empreendimentos acessórios para a geração de receita e atendimento aos usuários e
população, a exemplo de centros de convenção, espaços de convivência, centros
comerciais, praças de alimentação etc.

Os proponentes tem liberdade para apresentar alterna�vas para o aproveitamento e u�lização do espaço
para outras finalidades, devendo, nesses casos, apresentar os respec�vos estudos de viabilidade, projetos
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de engenharia, estudos de mercado, ambientais, avaliação econômico-financeira e de viabilidade jurídica,
bem como demais insumos que, no seu conjunto, permitam a avaliação integral da viabilIdiade do
projeto pelo ESTADO e o desencadeamento do processo licitatório para a CONCESSÃO.

 

2.2. Das Visitas Técnicas

Os INTERESSADOS e AUTORIZADOS poderão realizar visita técnica à área de concessão para
conhecimento e verificação das condições existentes, de modo a permi�r a verificação de quaisquer
dados ou subsídios que julgarem necessários ou convenientes para a adequada elaboração dos ESTUDOS.

Os INTERESSADOS e AUTORIZADOS deverão manifestar interesse em realizar a visita técnica mediante
requerimento à SEINFRA por meio do e-mail aeroviario@infraestrutura.mg.gov.br, com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias

As visitas técnicas poderão, a critério da SEINFRA e da INFRAERO, ser acompanhadas por servidor público
ou outro representante especialmente designado.

Poderão ser feitas quantas visitas técnicas forem necessárias, a critério do INTERESSADO e AUTORIZADO,
com a par�cipação de quantas pessoas o interessado julgar necessárias, respeitadas eventuais
impossibilidades de ordem técnica, devidamente jus�ficadas pelo Poder Público. As pessoas par�cipantes
deverão estar relacionadas no requerimento de visita. O transporte de todo o pessoal indicado pelo
INTERESSADO e pelo AUTORIZADO ao(s) local(is) da visita técnica correrá por conta de cada
INTERESSADO e AUTORIZADO.

Compe�rá também a cada INTERESSADO e AUTORIZADO, quando da visita técnica, seguir as orientações
das autoridades competentes, bem como u�lizar equipamento de segurança, EPI e EPC, nos casos
necessários.

 

2.3. Caderno I - Relatório da situação atual

i. Estudos atualizados dos aspectos �sicos e socioeconômicos: documento com a pesquisa das
caracterís�cas �sicas, a localização geográfica, os aspectos demográficos e a estrutura econômica das
regiões atendidas pelo AEROPORTO.

ii. Cadastro e avaliação do SÍTIO AEROPORTUÁRIO : avaliação no tocante ao atendimento as operações
aeroportuárias pretendidas no horizonte determinado e a sua situação atual. Neste ponto com especial
atenção ao aspecto de ocupação por aglomerados urbanos, estabelecimentos comerciais e industriais,
ocupações clandes�nas, acessos irregulares, processos erosivos, estado de conservação dos disposi�vos
delimitadores, limpeza e necessidade de recuperação paisagís�ca. A planta do sí�o é disponibilizada
no Anexo IV.

iii. Caracterização dos aspectos urbanos e ambientais: elaboração de estudos de: [1] caracterização
urbana da microrregião do SÍTIO AEROPORTUÁRIO, como: uso do solo, sistema viário de acesso e de
transportes; [2] caracterização ambiental a�nente ao aspecto legal dos vetores de expansão.

iv. Levantamento dos projetos existentes: levantamento dos projetos Federais, Estaduais e Municipais
(disponíveis) relacionados ao AEROPORTO DA PAMPULHA e resumo execu�vo dos apontamentos trazidos
por eles.

 

2.4 Caderno II - Estudos de mercado e demanda

Devido à crescente procura e baixa disponibilidade de slots para voos privados nos grandes aeroportos,
acredita-se na vocação do AEROPORTO DA PAMPULHA para a melhoria do serviço da aviação execu�va
no Estado de Minas Gerais.

Tal vocação tem o potencial de atender a maior parte das aeronaves execu�vas existentes em voos
internacionais de longo curso, cons�tuído por indivíduos e empresas que u�lizam as aeronaves como
recurso para a condução de seus negócios, em rotas frequentemente dis�ntas daquelas u�lizadas pela

mailto:aweroviario@infraestrutura.mg.gov.br
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aviação regular (companhias aéreas). Depreende-se, portanto, a ideia de transformação do AEROPORTO
DA PAMPULHA em um polo de referência para a aviação execu�va, a exemplo de outras incia�vas como o
General Avia�on Terminal Garulhos Airport (GATGRU) e o Aeroporto Execu�vo Catarina, em São Roque
(SP).

O AEROPORTO DA PAMPULHA NÃO DEVE, neste estudo, ser vocacionado ao "Transporte Aéreo Público
Regular" com aeronaves das categorias 3C/4C acima de 70 (setenta) lugares, sendo desejável a
exploração do maior número de outras a�vidades, como, aviação execu�va, aviação sub-regional, centros
de treinamento, exploração de espaços comerciais, espaços culturais etc. 

Diante das considerações, os produtos deste caderno podem ser sinte�zados em:

i. Descrição inicial: relatório contextualizando a inserção do aeroporto na malha de transportes
local, evidenciando a sua interface com outros modais existentes e a integração desses modais aos
serviços do aeroporto (ex.: rodovias, ferrovias ou outros meios de transporte que possibilitem o
acesso ao aeroporto), bem como a u�lização de heliponto para conectar os usuários aos diversos
des�nos de negócios da capital mineira.

ii. Área de influência: devem ser delimitadas as regiões de influência do projeto, com dados
demográficos e socioeconômicos, dados de movimentação de aeronaves relacionadas ao aeroporto
e suas regiões de influência, e análise de variáveis regionais, considerando-as caso sejam
significa�vas para os resultados.

iii. Análise de benchmarking: análise de aeroportos com caracterís�cas similares ao aeroporto
objeto do estudo, considerando, em par�cular, o gerenciamento da capacidade e a necessidade de
inves�mentos, �pos de serviços, custos eficientes e lucra�vidade, com fornecimento de dados para
sustentar as premissas e os resultados apresentados (tanto da avaliação da demanda quanto da
receita), avaliando a demanda anual, as variações sazonais e os períodos de pico, para aviação
execu�va.

iv. Projeção de demanda: deve ser realizada uma projeção de demanda, considerando-se,
separadamente, os segmentos de aviação execu�va (tanto domés�cos como internacionais), centros
de treinamentos, exploração de áreas comercias, dentre outras a�vidades possíveis de exploração.
Tal projeção deverá ter um horizonte de 35 (trinta e cinco) anos, com avaliação, em especial, da
correlação da demanda com o crescimento econômico.

Nas proposições de recomendações u�lizadas nas projeções de demanda, sugere-se constar,
minimamente, os fatores que afetam essas projeções por segmento, tais como premissas da modelagem,
metodologia, nicho de atuação e aspectos técnicos, inclusive testes esta�s�cos e disponibilização de toda
a base de dados e modelagem para efeito de reprodução pela SEINFRA/MG.

Destaca-se que a evolução da demanda deve considerar eventuais restrições operacionais que serão
apontadas no “Caderno III - Estudos de engenharia e afins”.

Também é desejável:

a realização de comparações com outros aeroportos de aviação execu�va.

a u�lização de tendências do mercado de turismo e planos de desenvolvimento;

a u�lização de três cenários de demanda, o�mista, realista e pessimista; jus�ficando como se
chegou a eles.

v. Avaliação de receitas: Avaliação das fontes de receita e de como serão apropriadas durante a
concessão, considerando os resultados ob�dos nas projeções de demanda, com previsão das receitas
resultantes de:

tarifas aeroportuárias,

da exploração de a�vidades ligadas à aviação civil (ex.: hangares, entre outras facilidades);

das a�vidades comerciais no aeroporto (ex.: restaurantes, estacionamentos, lojas etc.);
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da exploração das áreas no SÍTIO AEROPORTUÁRIO (ex.: hotéis, centros comerciais, arrendamento
de áreas diversas para a�vidades econômicas, shoppings etc.); e

Outras.

 

2.5. Caderno III - Estudos de engenharia e afins;

i. Inventário das condições existentes: estudo iden�ficando a situação patrimonial das áreas que
compõem o atual SÍTIO AEROPORTUÁRIO, o zoneamento civil/militar e funcional do aeroporto, o plano
diretor do aeroporto, e os planos de zona de proteção (PBZPA) e de ruído (PZR) em vigor.

Deve-se, também, apresentar as eventuais limitações �sicas/operacionais e não-conformidades
existentes, considerando as interfaces do aeroporto com os órgãos federais, estaduais e municipais
(DECEA, ANAC, órgãos ambientais, Governos Estaduais, Prefeituras, Corpo de Bombeiros, etc.), bem como
compromissos de regularização de pendências e/ou inves�mentos firmados entre os operadores
aeroportuários atuais com estas autoridades.

 

ii.  instalações aeroportuárias e equipamentos: revisão das instalações aeroportuárias existentes, em
especial:

Sistemas de iluminação, marcações de calçada e placas de orientação em pistas, pistas de táxi e
aventais;

Construção de terminais e necessidades de equipamentos, p. pontes de carregamento de
passageiros e / ou outras instalações elétricas e mecânicas no terminal;

Sistemas e equipamentos de manuseio de bagagem e carga no terminal (terra);

Sistemas de iluminação do aeroporto e sinalização para pistas, taxiways e aventais, quando
apropriado;

Equipamentos de suporte;

Equipamentos de segurança (rastreamento de passageiros e bagagem), sistemas de controle de
perímetro e acesso a áreas restritas, etc .;

Equipamentos de resgate, combate a incêndios e assistência médica de emergência;

Equipamentos de suprimento de combus�vel; e

Qualquer outra infraestrutura, sistema ou equipamento relevante para o gerenciamento e
operações atuais ou futuras nos aeroportos.

iii. equipamento de navegação e comunicação

Equipamentos e sistemas de navegação, sistemas de aterrissagem por instrumentos, sistemas de
telecomunicações e outros equipamentos necessários à navegação;

Sistemas de telecomunicações;

Equipamento meteorológico; e

Outros equipamentos para aumentar a segurança e eficiência.

iv. Avaliação das estruturas de apoio ao usuário: levantamento das seguintes estruturas: terminal de
passageiros, modais de acesso, transporte cole�vo, iden�ficação dos acessos com sinalização adequada,
estacionamentos de veículos, Pá�o de Estacionamento de Aeronaves (aviações de carga, geral e regular),
unidades hospitalares, autoridades de segurança e desembaraço, etc., verificando-se sua adequação com
as intervenções a serem propostas no modelo de concessão.

v. Plano para o desenvolvimento do SÍTIO AEROPORTUÁRIO: apresentação da solução mais adequada
para o desenvolvimento do SÍTIO AEROPORTUÁRIO, contemplando os estudos e projetos existentes para
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desenvolvimento do SÍTIO AEROPORTUÁRIO, inclusive avaliação de obras descon�nuadas, com
apresentação de alterna�va, se necessário.

Análise e sugestão de equacionamento das possíveis restrições de tráfego aéreo e interferências nas
operações do aeroporto e de aeroportos próximos, para cada fase/etapa de planejamento, de acordo
com a solução adotada. Considerar as limitações impostas pelas zonas de proteção de aeródromo e
auxílios a navegação aérea com as informações disponibilizadas pelo DECEA, além da avaliação do Plano
Básico de Zona de Proteção de Aeródromos - PBZPA, Plano de Zona de Proteção de Auxílios à Navegação
Aérea - PZPANA, dos obstáculos e das super�cies limitadoras de obstáculos (Objetos Projetados no
Espaço Aéreo - OPEA), do Plano Básico de Zoneamento de Ruído - PBZR e das restrições de uso do solo e
curvas de ruído.

vi. Anteprojeto: apresentação de anteprojeto de engenharia, com as fases/etapas de implantação
consistentes com as projeções do estudo de mercado, atendendo aos parâmetros e especificações
técnicas mínimas, bem como evidenciando o atendimento a todas as normas técnicas aplicáveis às
soluções de engenharia apresentadas.

O anteprojeto deverá conter elementos que permitam a plena caracterização das obras previstas para
sua implantação, como desenhos esquemá�cos, croquis ou imagens, quando necessários para o perfeito
entendimento dos principais componentes da obra, ou ainda outras inves�gações e ensaios, quando
couber. Deverá ser apresentada a caracterização das obras previstas, considerando-se as informações
legais e técnicas que regem e limitam o objeto da concessão, bem como a legislação complementar
aplicável ao setor.

Deverá ser apresentado anteprojeto para cada fase/etapa de implantação da solução escolhida como
mais adequada para o desenvolvimento da Concessão, bem como os cálculos e planilhas u�lizados na
elaboração do anteprojeto que evidenciem a u�lização destes parâmetros.

É desejável que se:

Considere os parâmetros mínimos de nível de serviço adequado, especialmente quanto aos
seguintes sistemas: terminal de passageiros e estruturas associadas (vias de acesso e
estacionamento de veículos), sistema de pistas, pá�os de aeronaves, aviação geral, administra�vo e
de manutenção, apoio às operações, e infraestrutura básica de atendimento ao aeroporto (central
de u�lidades - CUT);

Considere as sugestões constantes no Anexo IV - Desenhos estudos para aproveitamento das
áreas não operacionais disponíveis no AEROPORTO DA PAMPULHA para fins imobiliários e de
revitalização urbanís�ca, conforme  (15647352). Em caso de aproveitamento das soluções
apresentadas no Anexo IV, deverão ser respeitados os Direitos Autorais dos autores, conforme a
Resolução CAU n° 67, de 5 de dezembro de 2013;

Considere as norma�zações da ANAC e, subsidiariamente, da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) rela�vas a conforto, ruído, ergonomia, iluminação e outros. No caso de
inexistência de normas brasileiras que tratem dos aspectos anteriormente relacionados, deverá ser
considerada a boa prá�ca internacional do setor aeroportuário;

Considere os parâmetros vigentes rela�vos ao nível de serviço ó�mo da Associação Internacional
de Transporte Aéreo (IATA), exceto para aeroportos de pequeno porte, para os quais deverão ser
considerados parâmetros compa�veis com a operação;

Quando verificada a necessidade de execução de obras de expansão de grande vulto, deverão ser
realizados inves�gações e ensaios geotécnicos de modo a disponibilizar informações específicas
para a intervenção proposta, bem como embasar tecnicamente a solução de engenharia escolhida;

Quando verificada a existência de obras inacabadas ou em execução no SÍTIO AEROPORTUÁRIO,
deverão ser avaliadas as condições das obras (bem como as condições dos equipamentos e bens
integrantes dessas obras) e quanto do executado ou em execução é possível de ser aproveitado na
expansão prevista para o desenvolvimento da concessão.
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vii Cronograma de execução de obras:  o cronograma de execução das obras previstas em cada fase da
CONCESSÃO, embasando tecnicamente os prazos apresentados, podendo ser feita uma referência a
projetos semelhantes.

viii. Es�ma�va de custos de inves�mento (CAPEX): Determinação dos quan�ta�vos dos inves�mentos,
referenciada em projetos-padrão compa�veis com os demais elementos do anteprojeto u�lizado, em
quan�dades agregadas principais ou em outras metodologias aplicáveis, observando-se:

Preços unitários baseados em sistemas oficiais de preço, em preços de mercado ou em valores
referenciais admi�dos pela Administração Pública Federal, principalmente pelos órgãos de
fiscalização e controle;

A es�ma�va de custo global dos inves�mentos deverá ter como base as quan�dades, preços e
demais elementos do anteprojeto apresentado, possuindo precisão e confiabilidade compa�veis
com o nível de detalhamento do elemento técnico sob análise;

Quando verificada a necessidade de u�lização de áreas externas aos limites do SÍTIO
AEROPORTUÁRIO para viabilizar a ampliação da infraestrutura aeroportuária, deverão ser
considerados e es�mados os custos de desapropriação referentes à expansão;

Quando verificada a necessidade de limitações administra�vas adicionais em áreas próximas ao
aeroporto (art. 43 da Lei n. 7.565, de 1986), deverão ser considerados e es�mados os eventuais
custos de indenização (art. 46 da Lei n. 7.565, de 1986).

Os ESTUDOS  deverão considerar ainda a obrigação de o futuro CONCESSIONÁRIO  realizar pagamento à
INFRAERO, atual administradora do AEROPORTO DA PAMPULHA, a importância de R$10.000.000,00 (dez
milhões de reais), nos termos da cláusula 19.3 do CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO.

Os custos operacionais deverão ser baseados em referências de custos eficientes, inclusive com
benchmarking de outros aeroportos semelhantes, nacionais e internacionais, bem como dos projetos
imobiliários e de revitalização urbanís�ca.

Tais custos deverão conter, além dos custos de manutenção e de capital, custos de pessoal, material de
consumo, serviços públicos e serviços contratados ou terceirizados. Os custos de pessoal deverão retratar
uma estrutura organizacional hipoté�ca do operador e todos os custos deverão ser compa�veis com as
soluções adotadas para o desenvolvimento do SÍTIO AEROPORTUÁRIO.

Deverá ser realizada análise dos contratos vigentes entre o operador aeroportuário atual e outros
agentes relacionados ao aeroporto, assim como avaliação dos impactos jurídicos (elaboração de due
dilligence).

 

2.6. Caderno IV - Estudos ambientais

i. Descrição dos Sistemas/Planos de Gestão Ambientais propostos/Avaliação do passivo ambiental:
diagnós�co dos Sistemas/Planos de Gestão Ambientais propostos/passivo ambiental rela�vo à
infraestrutura implantada.

O Relatório deverá conter uma avaliação da situação socioambiental do aeroporto: localização;
caracterís�cas do entorno; análise completa do histórico e da situação atual das licenças ambientais e
condicionantes correlatas a obras e operação do aeroporto; análise da regularidade ambiental e
conformidade/inconformidades perante os órgãos fiscalizadores das a�vidades do Aeroporto e ante o
Ministério Público; análise de autorização para supressão de vegetação e medidas de compensação
ambiental; análise das licenças ambientais das concessionárias; análise de outras autorizações, outorgas
e licenças ambientais existentes ou necessárias à operação do aeroporto.

Deverá ser realizada análise da hidrografia, da cobertura vegetal e da fauna do SÍTIO AEROPORTUÁRIO e
do seu entorno. Da mesma forma, deverá ser feita a iden�ficação, classificação e análise dos passivos
ambientais e sociais existentes.
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Deverão ser realizadas análises do Plano Diretor Urbano na área afetada pelo aeroporto, do Plano Básico
de Zona de Proteção do Aeródromo (PBZPA) e da Navegação Aérea, do Plano de Zoneamento de Ruído
(PZR) e das curvas de ruído atual e projetada.

ii. plano de gestão ambiental: definição de um conjunto de inicia�vas e ações para a preservação e
restauração dos recursos ambientais e qualquer resíduo de interesse cien�fico, geológico, histórico e
arqueológico, mantendo sua disponibilidade e uso racional. Tal plano deve conter:

Medidas para a remedição/recuperação de passivos ambientais

Avaliação da ocupação e uso do solo e das unidades de conservação no SÍTIO AEROPORTUÁRIO e
redondezas e de eventuais ocupações irregulares dentro do SÍTIO AEROPORTUÁRIO.

Avaliação dos projetos de exploração e operação do SÍTIO AEROPORTUÁRIO quanto as melhores
prá�cas aplicáveis ao meio ambiente e seu impacto ambiental;

iii: Iden�ficação dos risco ambientais: descrição dos principais riscos, restrições e impactos
socioambientais do plano de implantação do sí�o proposto no estudo de engenharia e
estratégias/medidas de mi�gação específicas para cada risco iden�ficado;

iv. Diretrizes ambientais e cronograma: diretrizes e previsão de cronograma para o licenciamento
ambiental do empreendimento pela futura concessionária, quando aplicável

v. Es�ma�va de custos ambientais: Definição do custo a�nente ao licenciamento ambiental, incluindo
passivos existentes e implantação de medidas mi�gadoras, soluções e estratégias para viabilização do
projeto do ponto de vista socioambiental; e

vi. Indicadores de desempenho ambiental: recomendação de indicadores de desempenho ambientais
para posterior avaliação da concessionária pelo Poder Concedente.

 

2.7. Caderno V - Estudos de modelagem operacional

i. Parâmetros e es�ma�vas para a operacionalização do aeroporto: es�ma�va de funcionários,
equipamentos, insumos, seguros necessários à operacionalização, bem como a es�ma�va de custo dos
mesmos.

ii. Parâmetro de serviço ao usuário: considerando as caracterís�cas do tráfego, deverão ser estabelecidos
os parâmetros de serviço ao usuário que serão atendidos pela futura concessionária, seguindo os
padrões internacionais e as especificidades locais.

A futura concessionária será responsável pelo atendimento de incidentes na área patrimonial e
operacional do AEROPORTO e socorro mecânico de remoção. Deverá, ainda, ser estabelecida uma
sugestão de indicadores de desempenho operacional, ambiental, econômico e social a serem aplicados à
futura concessionária contratada. Deverá ser respeitado o “Quadro de Indicadores de Desempenho”,
con�dos no com sua metodologia de aplicação, apresentado nesta solicitação de manifestação de
interesse.

iii. Quadro de indicadores de desempenho – QID: consolidação de todos os indicadores de desempenho
apontados nos diversos cadernos. Elaboração da documentação necessária à licitação, como o quadro de
referência dos indicadores de desempenho, a matriz de riscos e garan�as.

 

2.8. Caderno VI - Avaliação econômico-financeira

i. O Relatório de Avaliação Econômico-Financeira: deverá conter a modelagem econômico-financeira
pelo método de fluxo de caixa descontado com obje�vo de avaliar a atra�vidade do projeto para o setor
privado. Deve-se focar na possibilidade de sua autossustentabilidade, considerando-se os resultados dos
estudos de demanda, das es�ma�vas de receitas, incluindo as acessórias, dos custos de operação,
manutenção e expansão, custos ambientais, inves�mentos, impactos financeiros e tributários
decorrentes das premissas estabelecidas e da análise de risco e jurídica, due dilligence e outros, e sendo
avaliados os bene�cios fiscais de projetos dessa envergadura.
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A modelagem econômico-financeira deverá contemplar ainda outros elementos per�nentes usualmente
adotados no mercado, como o cálculo de parâmetros de viabilidade de projetos tradicionais (TIR, VPL,
taxa de retorno do acionista, entre outros) e o estabelecimento de premissas financeiras, tributárias,
macroeconômicas etc. Avaliação de atra�vidade do projeto para a firma e para o acionista antes e após a
definição da outorga e projeção das necessidades de aporte de capital ao longo da concessão.

Solicita-se a projeção pelo período mínimo de 35 (trinta e cinco) anos para exploração, com seus efeitos
incorporados nas planilhas de avaliação econômico-financeira para fins de determinação da viabilidade
do empreendimento. Além da projeção para o período mínimo de 35 anos, os projetos, levantamentos,
inves�gações e estudos poderão apresentar proposta de prazo de concessão inferior ou superior ao
indicado, de acordo com a viabilidade econômica verificada.

Deverão ser entregues Planilhas Consolidadas que evidenciem as avaliações econômico- financeiras
realizadas e que permitam o cálculo do valor da outorga necessário a que o Valor Presente Líquido do
projeto se torne zero, conforme diretrizes definidas pela SEINFRA/MG. Ademais, eventuais planilhas
auxiliares u�lizadas na elaboração do Relatório de Avaliação Econômico-Financeira ou na Planilha
Econômico-Financeira Consolidada deverão ser disponibilizadas juntamente com a indicação dos seus
vínculos e em formato editável.

ii. Análise de value for money: análise da eficiência financeira da concessão vis-à-vis o inves�mento
direto pelo Estado, elementos esses, fundamentais para a modelagem. 

 

2.9. Caderno VII - Plano de negócios referencial

i. Plano de negócios (Programa de Exploração do Aeroporto): os estudos, levantamentos, projetos e
modelagens apresentados deverão ser consolidados em um Plano de Negócios. Tal documento deve
estruturado a fim de es�mar a outorga da concessão e orientar o privado na obtenção de financiamento
pelo futuro concessionário, junto ao mercado financeiro e ao mercado de operadores e deve conter:

Programas de Administração, Operação, Exploração, Manutenção, Desenvolvimento, Realização
das Melhorias Complementares e de Adequação de Capacidade Aeroportuária (com um
cronograma de execução e de desembolsos anexo, de modo a permi�r sua análise desagregada na
modelagem econômica);

consolidado do conjunto de intervenções julgadas necessárias e adequadas para administração,
restauração, conservação, manutenção, ampliação de capacidade, operação, segurança
aeroportuária e prestação de outros serviços e outros indicadores que poderão ser sugeridos pelo
interessado (as intervenções deverão ser apresentadas juntamente com seu cronograma de
implantação ao longo de todos os anos da concessão).

ii. Delimitação de riscos: avaliação dos principais riscos operacionais, econômico-financeiros, ambientais
e outros que possam ser considerados importantes para o processo decisório.

 

2.10. Caderno VIII - Estudos de viabilidade jurídica e edital

A modalidade de concessão adotada pelo PMI é concessão comum (Lei nº 8.987/1995). O contrato de
concessão será celebrado entre o futuro CONCESSIONÁRIO e o ESTADO, por um período a ser definido
pelos estudos apresentados.

i. Modelagem jurídica

Consiste na avaliação jurídica do modelo de CONCESSÃO adotado, bem como análise
jurídica quanto aos itens que podem ter impacto no PROJETO e deverá conter: 

I. Desenho e estruturação do modelo jurídico:

a) Análise dos fatores jurídicos, técnicos e procedimentais do
CONTRATANTE que condicionam a publicação de editais de licitação.

b) Análise jurídica da competência para a CONCESSÃO;
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c) Mapeamento das opções que o Estado possui para viabilizar o arranjo
jurídico necessário para a implementação do projeto;

d) Indicação das ferramentas jurídicas necessárias ao arranjo indicado, tais
como contratos, convênios de cooperação, contrato de programa, etc.

 II. Análise dos fatores jurídicos, técnicos e procedimentais do Estado que
condicionam a publicação de editais de licitação.

III. Assessoramento técnico na elaboração de minutas de instrumentos
licitatórios e demais documentos necessários à implementação do
PROJETO, incluindo, quando necessário:

a) Minuta de leis, decretos, contratos, editais e seus anexos;

b) Garan�as a serem exigidas na licitação;

c) Mecanismos que deverão estar contratualmente presentes para
disciplinar o equilíbrio econômico financeiro do futuro contrato de
concessão.

IV. Assessoramento técnico na organização das tarefas e decisões em
documentos para a publicação da consulta pública;

V. Iden�ficação dos requisitos a serem observados pela concessionária,
como a formação de uma Sociedade de Propósito Específico;

VI. Definição das garan�as de proposta e de execução contratual a serem
exigidas na licitação e no contrato de concessão;

VII. Indicação dos critérios de habilitação técnica, jurídica e financeira dos
licitantes,

VIII. Indicação dos critérios técnicos obje�vos de julgamento das propostas;

IX. Definição dos índices de desempenho a serem considerados;

X. Regulação e fiscalização do contrato;

XI. Penalidades para o inadimplemento das obrigações;

XII. Estabelecimento de regras de pagamento vinculadas ao desempenho na
execução do contrato, bem como outros aspectos jurídicos relevantes.

ii. Mecanismos de resolução de conflitos

I -            Deverão ser previstas cláusulas que estabeleçam mecanismos de resolução de
conflito, rescisão, indenização, penalidade, encampação e reversão dos bens;

iii. Mecanismos de pagamento

I -            Estudo das formas/mecanismos de pagamento para que a concessão
permaneça sustentável;

II -           Vinculação da remuneração aos Indicadores de Desempenho;

iv. Jus�fica�va jurídica: com relação à licitação os estudos deverão apresentar todo arcabouço jurídico
que jus�fique todos os itens necessários, além de:

a) Tipo de Licitação;

b) Possibilidade e conveniência de se adotar a inversão de fases;

c) Critérios de habilitação considerados adequados;

d) Permissão ou não da par�cipação de consórcios e eventuais limitações;

e) Garan�a de Proposta;

f) Garan�as de Execução do Contrato de concessão;
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g) Caracterís�cas e condições para a criação de Sociedade de Propósito Específico –
SPE, com a polí�ca de capital social mínimo a ser man�do durante a execução do
Contrato;

h) Soluções para a fiscalização do Contrato, bem como a apresentação de sugestões de
modelo de verificação dos serviços prestados pela concessionária, bem como sugestão
de implementação, considerando, inclusive eventual contratação de verificador
independente.

v. Edital e anexos: o estudo de viabilidade jurídica também deverá apresentar além das jus�fica�vas
per�nentes, as minutas de edital e anexos necessárias para as licitações.

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os ESTUDOS e demais documentos que comporão as manifestações de interesse deverão ser entregues,
no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos contados da publicação pela SEINFRA das AUTORIZAÇÕES,
observados demais requisitos previstos no EDITAL.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Marco Aurélio de Barcelos Silva, Secretário(a) de Estado,
em 01/07/2020, às 21:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 16160633
e o código CRC 5BE6B4AD.

Referência: Processo nº 1300.01.0000865/2020-50 SEI nº 16160633

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

