
QUESTIONAMENTOS AO PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE (PMI) 
Nº 002/2020 

AEROPORTO DA PAMPULHA (SBBH) 
 

Respostas ao questionamento 06 à 09 
 

Questionamento 06: O Anexo I – Termo de Referência, em seu item 2 (página 7) e o Edital item 

7.3 (página 8) citam:  Caderno V - Estudos das alternativas para a prestação de serviços e 

exploração comercial. No entanto, no descritivo do Caderno V no item 2.7 (página 13) ele é 

apresentado com outra designação, que remete a tema distinto:  2.7. Caderno V - Estudos de 

modelagem operacional. 

a. Entendemos que a projeção de receita referente à exploração de áreas do sítio 

aeroportuário (ex.: hotéis, centros comerciais, arrendamento de áreas diversas para 

atividades econômicas, shoppings etc.) deverá ser apresentada no Caderno II, conforme 

item 2.4 – v do Termo de Referência (páginas 9 e 10). Nosso entendimento está correto? 

Resposta: Está correto o entendimento. Conforme consta no Anexo I: 

2.4 Caderno II - Estudos de mercado e demanda 

v. Avaliação de receitas: Avaliação das fontes de receita e de como 

serão apropriadas durante a concessão, considerando os resultados 

obtidos nas projeções de demanda, com previsão das receitas 

resultantes de: 

• tarifas aeroportuárias, 

• da exploração de atividades ligadas à aviação civil (ex.: hangares, 

entre outras facilidades); 

• das atividades comerciais no aeroporto (ex.: restaurantes, 

estacionamentos, lojas etc.); 

• da exploração das áreas no SÍTIO AEROPORTUÁRIO (ex.: hotéis, 

centros comerciais, arrendamento de áreas diversas para 

atividades econômicas, shoppings etc.); e 

• Outras. 

 

b. Caso seja confirmado nosso entendimento do item “a” acima, e considerando o 

conteúdo a ser apresentado no Caderno V definido no item 2.7 do Termo de Referência 

(página 13), nos parece que o título mais adequado para o Caderno V deva ser “Estudos 

de modelagem operacional”. Nosso entendimento está correto? 

Resposta: Está correto o entendimento. Onde se lê “Caderno V - Estudos das 

alternativas para a prestação de serviços e exploração comercial”, leia-se “Caderno V 

- Estudos de modelagem operacional”, tanto no Edital como em seus anexos. (Grifo 

nosso) 

 

Questionamento 07: Fazemos referência ao item 7.1.1 do EDITAL Nº 002/2020. 

A portaria ANAC Nº 1.491, de 5 de junho de 2020, publicada no Diário Oficial da União em 

18/06/2020, em seu artigo 1º, Reclassifica os aeródromos de Lages/SC (SBLJ), Dix-Dept Rosado 

(SBMS) e da Pampulha - Carlos Drummond de Andrade (SBBH) para a Classe AP-0, para fins de 

aplicação do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC nº 107 EMD 02. 



“Classe AP-0”, conforme a RBAC 107 Emenda nº2, significa: “Aeroporto 

com operação exclusiva de aviação geral, de serviço de táxi aéreo e/ou 

de aviação comercial na modalidade de operação de fretamento”, 

sendo que essa última, por sua vez, conforme a mesma RBAC 107 

Emenda nº2, significa “um serviço de transporte aéreo não regular, 

executado por empresa de transporte aéreo público, nacional ou 

estrangeira, regular ou não regular, com a finalidade de atender um 

contrato de transporte firmado entre o operador aéreo e uma pessoa 

física ou jurídica, e compreendendo a capacidade total da aeronave, 

sem, portanto, transportar passageiros e/ou carga estranhos ao 

afretador, sendo vedada a comercialização de espaços individuais ao 

público em geral. Trata-se de uma modalidade de serviço aéreo 

integrante da aviação comercial distinta da modalidade de táxi aéreo”. 

Assim, entendemos que o item 7.1.1 do Edital deve fazer referência à legislação vigente aplicável 

para o setor, notadamente a Portaria da ANAC Nº 1.491 e RBACs acima mencionadas. Favor 

confirmar o entendimento. 

Resposta: Na elaboração dos ESTUDOS, deverá ser analisada a compatibilidade com a 

legislação aplicável ao setor e com as normas técnicas emitidas pelos órgãos e entidades 

competentes, conforme consta no Anexo I: 

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 Aeronáutica 

(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). 

(...) 

2.5. Caderno III - Estudos de engenharia e afins; 

(...) 

... considerando-se as informações legais e técnicas que regem e 

limitam o objeto da concessão, bem como a legislação complementar 

aplicável ao setor. (Grifo nosso) 

 

Com relação à classificação atual do Aeroporto: conforme classificação vigente a partir 

do dia 12/12/2018, conforme a Emenda nº 02 ao Regulamento Brasileiro da Aviação 

Civil (RBAC/ANAC) nº 107, item 107.9: 

(...) 

(c) As classes definidas para os aeródromos, segundo o tipo de serviço 

aéreo em operação e o número de passageiros processados, são: 

(1) Classe AP-0: Aeródromo com operação exclusiva de aviação geral, 

de serviço de táxi aéreo e/ou de aviação comercial na modalidade de 

operação de fretamento; (Grifo nosso) 

 



Porém, de acordo com o mesmo Regulamento: 

(f) O operador de aeródromo de classe AP-0 que deseje operar nas 

condições das classes AP-1, AP-2 ou AP-3 deve demonstrar 

previamente o cumprimento aos requisitos deste regulamento. (Grifo 

nosso) 

 

Tais requisitos para mudança de Classe encontram-se no APÊNDICE A DO RBAC 107, 

caso haja interesse em mudar a classificação do aeroporto nos ESTUDOS. Lembrando 

que pela Portaria nº 807, de 14 de março de 2019, ele era classificado como AP-1. 

 

 

Questionamento 08: Fazemos referência ao Anexo I – Termo de Referência, item 1.3, Áreas a 

serem exploradas. Os planos disponibilizados no item 1.3 do Anexo I (página 4) e no Anexo IV 

(Fig. 2) mostram as áreas patrimoniais civil e militar. Na seção "1.3 Áreas a serem exploradas" 

se indica que existem 293.563.563,78 m2 não legalizados. No entanto, nas plantas do Edital e 

do Anexo IV não são apresentadas as áreas legalizada e não legalizada. Nesse sentido, favor 

disponibilizar o detalhamento da localização da área legalizada e não legalizada, já que tal 

informação não foi divulgada. 

Resposta: Tais informações detalhadas constam no Plano Diretor, disponível no Anexo VI e em 

sua totalidade no link a seguir: https://we.tl/t-zrIQ1UxKRq  

 

Questionamento 09: Fazemos referência ao Edital, Seção 9, Custos de participação do PMI e do 

aproveitamento dos estudos. A seção 9 não especifica se o Autorizado pode propor no modelo 

de concessão um ressarcimento a ser pago pela futura concessionária para a elaboração dos 

estudos caso os trabalhos apresentados sejam utilizados pela Administração Pública Estadual. 

Nesse sentido, questionamos: o Autorizado poderá prever em sua proposta de edital o 

ressarcimento dos estudos de PMI pela futura Concessionária? 

Resposta: A participação no presente PMI não gera direito aos INTERESSADOS, AUTORIZADOS e 

terceiros a eles eventualmente vinculados nenhuma espécie de remuneração, retribuição ou 

ressarcimento, sendo que tal previsão não deverá constar da proposta de Edital. 

 

 

https://we.tl/t-zrIQ1UxKRq

