
 

 
Declaração de Conformidade  
 
A Companhia Aérea abaixo assinada declara para todos os fins de direito que é uma empresa 
legalmente constituída, bem como que aceita e cumprirá com todos os requisitos, termos e condições 
do Programa de Incentivos descritos neste termo. Posto isto, será aplicado descontos à companhia 
aérea participante, conforme detalhe na tabela abaixo. 

 
Li e aceito o Programa de Incentivos 
 
_________________________________ 
Companhia Aérea:  
 
 
Dados do Voo: 
Data de início da operação e incentivo: _______________________________ 
Data de término do incentivo aeronáutico: ____________________________ 
Rota(s) incentivada(s): ____________________________________________ 
Frequência mínima para obtenção do incentivo: ________________________ 
 

Incentivo aeronáutico 

Valor de desconto aplicável de acordo com os itens a, b e/ou c do assunto IV do Programa 
de Incentivo – Operações de Voos Internacionais de Passageiros Summer 2022 (S22) 

 
 
ANEXO I – Termo de Adesão – Programa de Incentivo – Aeroporto Internacional de Florianópolis / 
Floripa Airport 
 

Pelo presente instrumento particular, a _____________________________., inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º __________________________, neste ato representada na forma prevista em 
seu contrato Social (a "Aderente") por seu(s) representante(s) legal(ais) abaixo indicado(s) declara, 
para os devidos fins, que está ciente e em conformidade com todos os termos, cláusulas e condições 
do Programa de Incentivo do Aeroporto Internacional de Florianópolis / Floripa Airport datado de 
28/02/22, aderindo, assim, em caráter irrevogável e irretratável, ao seu teor integral, sujeitando-se 
a todos os direitos e obrigações dele decorrentes.  

 
  A Aderente reconhece e concorda que o Programa de Incentivo do Aeroporto Internacional 
de Florianópolis / Floripa Airport pode ser modificado, excluído ou revogado a qualquer tempo, 
mediante publicação de aviso nos canais de comunicação da Concessionária do Aeroporto 
Internacional de Florianópolis S.A. com prazo de 30 (trinta) dias de antecedência da modificação, 
exclusão ou revogação.  
 



 

Nessa hipótese, não será devida qualquer indenização ao Usuário, inclusive a título de danos indiretos 
ou lucros cessantes. 
 
 
 

Florianópolis-SC, 28 de devereiro de 2022. 
 

_____________________________ 
Empresa Aérea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


