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COMUNICADO RELEVANTE N° 03/2022

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria nº 8.380, de 22 de junho de 2022, vem
a público comunicar que:
 
1. Será realizada sessão pública com o objetivo de apresentar simulação do leilão e de
sanar dúvidas exclusivamente relativas aos procedimentos do leilão. Abaixo, seguem informações
adicionais:

Data: 22 de julho de 2022;
Horário: 10h00 às 13h00;
Local:  Auditório da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, na Rua XV de Novembro nº 275,
Centro, São Paulo - SP
Link de acesso: http://tvb3.com.br

 
Objetivo da sessão:
Apresentar aos proponentes e investidores interessados a dinâmica a ser adotada na Sessão
Pública do Leilão, o que se dará por meio de simulação de lances aleatórios e aberturas
periódicas para manifestação de dúvidas, na forma do item abaixo, em relação aos exemplos
da apresentação, bem como prestar esclarecimento de dúvidas exclusivamente sobre os
procedimentos do leilão previstos no Edital do Leilão nº 01/2022.
 
Procedimentos:

Credenciamento: Os interessados em participar presencialmente deverão encaminhar
seus dados pessoais (notadamente nome completo e documento de identificação civil)
até o dia 20 de julho de 2022 para o e-mail leiloes@b3.com.br, limitado ao número
máximo de 100 pessoas devido à capacidade do auditório que será utilizado para a
realização do evento;
Acesso ao local: Deverá será realizado 30 minutos antes do horário marcado para o
início da sessão;
Forma de apresentação das solicitações de esclarecimento (exclusivamente sobre os
procedimentos do leilão):

Por escrito: mediante formulário com identificação do autor da solicitação de
esclarecimento, que deverá ser entregue na data da sessão pública, antes do seu
início, ou preenchimento do campo próprio da plataforma para essa finalidade;
Por manifestação oral: mediante inscrição a ser realizada na data da sessão
pública, antes do seu início. As manifestações orais respeitarão a ordem de
inscrição. O tempo para manifestação de cada participante será determinado pela
Comissão Especial de Licitação, de acordo com a quantidade de inscritos e o
tempo destinado à reunião de esclarecimentos.
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Respostas da Comissão aos pedidos de esclarecimentos (exclusivamente sobre os
procedimentos do leilão): a critério da Comissão Especial de Licitação, por
manifestação oral na própria sessão pública ou, posteriormente, por meio de divulgação
de ata.

2. Conforme a Decisão da Diretoria Colegiada nº 546 de 01 de julho de 2022, ad
referendum da Diretoria Colegiada da ANAC, foi alterado o item 5.37.1 do Edital do Leilão nº
01/2022, que passa a vigorar coma seguinte redação:

 
“CAPÍTULO V - DAS ETAPAS DO LEILÃO
.....................................
Seção VII - Do Cronograma dos Eventos
.....................................
5.37.1. .........................

 
Eventos Descrição dos Eventos Até a Data

......
3 Sessão pública destinada a sanar dúvidas relativas aos procedimentos do Leilão 22/07/2022

.....................................” (NR)
 

3. Também conforme a Decisão nº xxxxxx, de 04 de julho de 2022, ad referendum da
Diretoria da ANAC, foi alterado o item 5.5.29 do Anexo 24 do Edital – Minuta de Contrato de
Concessão, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"CAPÍTULO V – DA ALOCAÇÃO DE RISCOS
......................................
Seção II – Dos Riscos da Concessionária
......................................
5.5.29. custos decorrentes de discordâncias relacionadas ao procedimento levado
a efeito pela Secretaria de Aviação Civil do Ministério da Infraestrutura,
conforme disposto na Seção IV Do Capítulo XIV, inclusive no que se refere ao
valor do bem calculado por aquele órgão, e ainda que eventual ausência ou
inoperância dos bens acarrete impedimento ou redução do processamento de
passageiros, aeronaves ou cargas no aeroporto; e.
.....................................” (NR)
 

 

4. Encontram-se disponíveis no sítio eletrônico desta Agência Reguladora, no endereço
https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/concessoes/andamento/setima-rodada, o Edital do Leilão
nº01/2022 e o Anexo 24 do Edital – Minuta de Contrato de Concessão devidamente atualizados
com as alterações acima discriminadas.
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Brasília, 04 de julho de 2022.

Documento assinado eletronicamente por Bruno Silva Fiorillo, Vice-Presidente da
Comissão Especial de Licitação - Edital do Leilão nº 01/2022, em 04/07/2022, às 14:35,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 7384973 e o código
CRC DB152D52.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

