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Chamamento Público para Detalhamento Técnico do Modelo de Concessão 
do Aeroporto 

Considerando a assinatura do Convênio nº 25/2020, entre o Governo Federal e a Prefeitura de São 

José dos Campos em 30 de novembro de 2020, onde foi delegada ao Município a exploração do 

Aeroporto, pelo prazo de 35 anos. 

Considerando que de acordo com o convênio citado acima, o Município deve apresentar um Plano 

de Transição Operacional até 31 de outubro de 2021, nele contido o EVTE – Estudo de Viabilidade 

Técnica e Econômica. 

Considerando que o Município deseja que o Aeroporto se torne cada vez mais inovador e 

importante, melhorando o atendimento à população joseense e da região do Vale do Paraíba. 

A Administração Pública de São José dos Campos realiza com a presente publicação o chamamento 

para apresentação, sem ônus ao poder público, de propostas técnicas de soluções, alternativas e 

inovações para o estudo preliminar referente à futura CONCESSÃO DO AEROPORTO 

INTERNACIONAL PROFESSOR URBANO ERNESTO STUMPF, onde são desejáveis entre outros: 

● Estimativas atualizadas dos potenciais de mercado para movimentação de carga e 
passageiros; 

● Estimativas do potencial de geração de receitas do empreendimento; 

● Estimativa dos investimentos necessários para a modernização do empreendimento; 

● Orientação quanto ao marco regulatório do setor, incluindo eventuais encargos e tarifas 
setoriais;  

● Outras orientações específicas do setor aeronáutico brasileiro que venham a ser pertinentes 
para a modelagem da concessão; 

● Orientações sobre os possíveis modelos de negócio viáveis para a licitação; 

 

As referidas contribuições técnicas deverão ser enviadas ao Departamento de Recursos de Materiais 

(DRM) da Prefeitura de São José dos Campos, através do e-mail aeroporto.sjc@sjc.sp.gov.br ou 

pessoalmente por meio de agendamento pelo telefone (12) 3878-9534, até o dia 1º de fevereiro de 

2021. 

São José dos Campos, 11 de janeiro de 2021.    
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