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COMUNICADO RELEVANTE N° 02/2018

A Comissão Especial de Licitação, constituída pela Portaria nº 3.764, de 07 de dezembro de 2018, e
considerando a Decisão nº 186, de 13 de dezembro de 2018, do Diretor-Presidente, ad referendum da
Diretoria da ANAC, vem a público comunicar:
 
1. A prorrogação do prazo para solicitação de esclarecimentos ao Edital do Leilão nº 01/2018,
que deverá ocorrer no período compreendido entre os dias 10 de dezembro de 2018 a 07 de janeiro de
2019.

 

2. A alteração dos itens 1.12 e 5.38.1 do Edital do Leilão nº 01/2018, publicado no Diário
Oficial da União de 30 de novembro de 2018, Seção 3, página 133, que passa a vigorar com a seguinte
redação: 

“Seção IV - Dos Esclarecimentos sobre o Edital

.....................................

1.12. O pedido de esclarecimentos, pelas Proponentes, deverá ocorrer até o dia 07 de
janeiro de 2019, observado o disposto no item 1.30, por meio de formulário eletrônico
próprio disponível no sítio da ANAC, ou por meio de correspondência protocolizada na
sede da ANAC, seguindo o modelo integrante do Anexo 2 - Modelo de Solicitação de
Esclarecimentos do Leilão.

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

“Seção VII - Do Cronograma dos Eventos

.....................................

5.38.1. .........................

Eventos Descrição dos Eventos Até a Data

.....................................

3 Prazo para solicitação de esclarecimentos ao Edital 10/12/2018 a 07/01/2019

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

 

Brasília, 17 de dezembro de 2018
 

Documento assinado eletronicamente por Adriano Pinto de Miranda, Presidente da Comissão
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Especial de Licitação - Edital do Leilão nº 01/2018, em 17/12/2018, às 11:21, 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://sistemas.anac.gov.br/sei/autenticidade, informando o código verificador 2520390 e o código
CRC 3EA3C1DB.
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