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EDITAL Nº 8/ANAC/2021

Processo nº 00065.043892/2020-31

EDITAL DE RETIFICAÇÃO
 

A Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, por intermédio da Superintendência de Administração e
Finanças, torna pública a retificação do Edital n° 48/ANAC/2020, que passa a ter a redação a seguir
especificada, permanecendo inalterados os demais itens e subitens do Edital nº 48/ANAC/2020.
 
Onde se lê:
 

Edital de Chamamento Público

A Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, por intermédio da Superintendência de Administração e
Finanças, torna público que pretende locar imóvel comercial com área privativa/útil de aproximadamente 4.585
m² no Rio de Janeiro/RJ. O imóvel deverá atender às especificações constantes neste Edital e Anexo I, obtidos
no endereço eletrônico  www.anac.gov.br, por meio do link Licitações e Contratos > Chamamento Público -
Locação de Imóvel. As propostas serão recebidas até às 17 horas (horário de Brasília) do dia 05 de fevereiro de
2021 no Protocolo da ANAC, na Avenida Presidente Vargas, 850, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP : 20.071-001,
pessoalmente ou via postal, devendo constar no campo do destinatário o número do Edital de Chamamento
Público e o número do processo 00065.043892/2020-31. Até a data e horário limites os interessados poderão
retirar a proposta enviada ou alterá-la. Eventuais dúvidas devem ser encaminhadas ao endereço
eletrônico saf.gtaf.rj@anac.gov.br.

 

Leia-se:
 

Edital de Chamamento Público

A Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, por intermédio da Superintendência de Administração e
Finanças, torna público que pretende locar imóvel comercial com área privativa/útil de aproximadamente 4.585
m² no Rio de Janeiro/RJ. O imóvel deverá atender às especificações constantes neste Edital e Anexo I, obtidos
no endereço eletrônico  www.anac.gov.br, por meio do link Licitações e Contratos > Chamamento Público -
Locação de Imóvel. As propostas serão recebidas até às 17 horas (horário de Brasília) do dia 05 de março de
2021 no Protocolo da ANAC, na Avenida Presidente Vargas, 850, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP : 20.071-001,
pessoalmente ou via postal, devendo constar no campo do destinatário o número do Edital de Chamamento
Público e o número do processo 00065.043892/2020-31. Até a data e horário limites os interessados poderão
retirar a proposta enviada ou alterá-la. Eventuais dúvidas devem ser encaminhadas ao endereço
eletrônico saf.gtaf.rj@anac.gov.br.

https://www.anac.gov.br/
https://www.anac.gov.br/


 

Onde se lê:

ANEXO I - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES
1. DO EDIFÍCIO

1.2 O imóvel deve atender obrigatoriamente às seguintes exigências:

b) possuir área privativa mínima de 4.585 m². Entendendo-se como área privativa, a efetivamente utilizada pelo
setor operacional, excluindo-se do cálculo garagens, escadarias e caixas e halls de elevadores;

 

Leia-se:

ANEXO I - CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES
1. DO EDIFÍCIO

1.2 O imóvel deve atender obrigatoriamente às seguintes exigências:

b) possuir área privativa suficiente para comportar as necessidades da Agência. A área privativa estimada pela
Administração é de 4.585 m². Entende-se como área privativa a efetivamente utilizada pelo setor operacional,
excluindo-se do cálculo garagens, escadarias e caixas e halls de elevadores. Poderão ser aceitas propostas com
área inferior à estimada pela Administração, desde que seja demonstrado na etapa de realização do test-fit que a
área proposta é suficiente para atender às necessidades da Administração;

Documento assinado eletronicamente por Carlos Eduardo Barbosa de Oliveira, Analista
Administrativo, em 19/02/2021, às 15:09, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Lucas de Souza Fraga, Gerente Técnico, Substituto, em
19/02/2021, às 15:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Felipe Cristiano Ródio, Analista Administrativo, em
19/02/2021, às 15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade,
informando o código verificador 5377339 e o código CRC 36EB9354.

 

Referência: Processo nº 00065.043892/2020-31 SEI nº 5377339
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