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COMUNICADO RELEVANTE N° 04/2021

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria nº 3.875, de 28 de dezembro de 2020, vem a
público comunicar:

 

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: 11 de março de 2021;
Horário: 16h00 às 18h00;
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 01/2020.

Procedimentos:
a) Credenciamento: o público deverá acessar a plataforma no site www.tvb3.com.br e
preencher os dados de acesso solicitados.
b) Forma de apresentação das solicitações de esclarecimento (exclusivamente sobre os
procedimentos do leilão): somente serão admitidas solicitações de esclarecimento por
escrito mediante o preenchimento do campo próprio da plataforma para essa finalidade.
c) 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 nº 288, de 17 de fevereiro de 2021, ad referendum da Diretoria
da ANAC, foi alterado o item 5.37.1 do Edital do Leilão nº 01/2020, que passa a vigorar com
a seguinte redação:

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

Eventos Descrição dos Eventos Até a Data
......

4 Sessão pública destinada a sanar dúvidas relativas aos procedimentos do Leilão 11/03/2021
 
.....................................” (NR)

http://tvb3.com.br/
https://sei.anac.gov.br/sei/www.tvb3.com.br
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3. Também conforme a Decisão nº 288, de 17 de fevereiro de 2021, ad referendum da
Diretoria da ANAC, foi alterado o item 3.1.82 do Anexo 23 do Edital – Minuta de Contrato de
Concessão, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"CAPÍTULO III – DOS DIREITOS E DEVERES
Seção I – Da Concessionária
......................................
Subseção XI – Das Garantias de Execução Contratual
......................................
3.1.82.         manter em vigor o contrato celebrado com terceiros para assistência técnica às
operações aeroportuárias, na forma admitida pelo item 4.42.3 do Edital.
.....................................” (NR)
 

4. Ainda conforme a Decisão nº 288, de 17 de fevereiro de 2021, ad referendum da
Diretoria da ANAC, foram alterados os Apêndices A, B e C do Anexo 2 do Contrato de Concessão -
Plano de Exploração Aeroportuária (PEA), passando a vigorar com a seguinte redação:

“Apêndice A 
Tabela de aplicabilidade de requisitos do PEA

 Item Descrição

Faixa 1A 
Aeroportos sem
movimentação
comercial de
passageiros

Faixa 1 
Movimentação
anual menor ou

igual a 1 milhão de
passageiros

Faixa 2 
Movimentação anual

entre 1 milhão de
passageiros e 5 milhões

de passageiros

Faixa 3 
Movimentação anual
igual ou superior a 5

milhões de
passageiros

....

6

Nível de
Serviço dos
Terminais de
Passageiros

Não se aplica 6.1 a 6.4 e 6.8 6.1 a 6.8

 
.....................................
Apêndice B
Tabela 2 – Valores de referência para os Indicadores de Qualidade de Serviço

 Categorias IQS Vi Padrão Vs Intervalo Decréscimo Bônus
....   

Pesquisa de Satisfação dos Passageiros -2,50% 1,00%
Ambiente Conforto na área de embarque - 3,6 - - - -

.....................................
 
Apêndice C
Tabela 2 – Valores de referência para os Indicadores de Qualidade de Serviço

Pesquisa de Satisfação dos Passageiros
Categoria Indicador Critério Padrão
Ambiente 6. Conforto na área de embarque Aferição por meio de pesquisa de satisfação dos passageiros 3,6

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

5. Encontram-se disponíveis no sítio eletrônico desta Agência Reguladora, no endereço
https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/concessoes/concessoes-em-andamento, o Edital do Leilão nº
01/2020, o Anexo 23 do Edital – Minuta de Contrato de Concessão e o Anexo 2 do Contrato de Concessão
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- Plano de Exploração Aeroportuária (PEA), devidamente atualizados com as alterações acima
discriminadas.

 

Brasília, 18 de fevereiro de 2021

Documento assinado eletronicamente por Jacqueline de Azevedo Silva, Presidente da Comissão
Especial de Licitação - Edital do Leilão nº 01/2020, em 18/02/2021, às 17:54, 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 5374322 e o código CRC 933A3210.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.anac.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

