COMUNICADO RELEVANTE Nº 04/2013
SESSÃO PÚBLICA PRESENCIAL DESTINADA A SANAR DÚVIDAS RELATIVAS AOS
PROCEDIMENTOS DO LEILÃO

A Comissão Especial de Licitação, instituída pela Portaria nº 2.730, de 16 de outubro de
2013, vem a público COMUNICAR:
1. Será realizada sessão pública presencial com o objetivo de apresentar simulação do
leilão e de sanar dúvidas exclusivamente relativas aos procedimentos do leilão.
Abaixo seguem informações adicionais.





Data:
Horário:
Local:
Endereço:

06 de novembro de 2013
10h00 – 12h00
BM&FBOVESPA
Praça Antônio Prado, 48 – 3º andar – Centro – São Paulo – SP

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 em relação aos
exemplos da apresentação, bem como prestar esclarecimento de dúvidas
exclusivamente sobre os procedimentos do leilão previstos no Edital do Leilão nº
01/2013.
Procedimentos
a) Credenciamento: será realizado 30 minutos antes do horário marcado para o
início da sessão, limitado ao número máximo de 180 pessoas devido à
capacidade do auditório que será utilizado para a realização do evento.
b) Forma de apresentação das solicitações de esclarecimento (exclusivamente
sobre os procedimentos do leilão):
(i) Por escrito: mediante preenchimento de formulário constante do anexo a
este Comunicado, que deverá ser entregue na data da sessão pública, antes
do seu início.
(ii) 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.
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. Será realizada apresentação à imprensa sobre a dinâmica da Sessão Pública do
Leilão. Abaixo seguem informações adicionais.





Data:
Horário:
Local:
Endereço:

06 de novembro de 2013
14h00
BM&FBOVESPA
Praça Antônio Prado, 48 – 3º andar – Centro – São Paulo – SP

Objetivo da sessão
Apresentar à imprensa qual será a dinâmica da Sessão Pública do Leilão.
Procedimentos
a) Credenciamento: será divulgado oportunamente pela assessoria de imprensa da
BM&FBOVESPA.
b) Manifestação de dúvidas pela imprensa: as regras para manifestação serão
divulgadas no início da sessão.
Brasília, 25 de outubro de 2013.

Adriano Pinto de Miranda
Presidente da Comissão Especial de Licitação
Edital do Leilão nº 01/2013

Anexo – Comunicado nº 04/2013

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

O presente formulário visa registrar a solicitação de esclarecimento referente aos
procedimentos do leilão de que trata o Edital do Leilão nº 01/2013 da Agência Nacional de
Aviação Civil – ANAC, que tem por objeto a concessão de serviços públicos para ampliação,
manutenção e exploração dos Aeroportos Internacionais do Galeão e Confins.

Todos os campos do presente formulário são de preenchimento obrigatório.

1. Representante legal: ___

2. Empresa (Razão Social): ___

3. Endereço: ___

4. CNPJ: ___

5. Telefone (com DDD): (___) ___

6. Endereço eletrônico: ___

Item do Edital e/ou seus Anexos

Esclarecimento solicitado

