
 

 

 

PUBLICADO NO DOU Nº 197-A (EDIÇÃO EXTRA), DE 13 DE OUTUBRO DE 2011, PÁGINA 1, SEÇÃO 3 

AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 16/2011 - AVISO DE SESSÃO PRESENCIAL 

 

 

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC, no uso da 

competência que lhe foi outorgada pelo art. 11, incisos IV e VI, da Lei nº 11.182, de 27 de setembro 

de 2005, e com base nos arts. 8º, inciso XXIV, e 27 da mesma Lei, considerando o disposto nos arts. 

36 da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro de 1986, e 32 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e na 

Instrução Normativa nº 18, de 17 de fevereiro de 2009, e tendo em vista o deliberado na Reunião 

Deliberativa Extraordinária da Diretoria realizada em 13 de outubro de 2011,  

 

RESOLVE:  
  

1. Estabelecer, nos termos do item 2 do Aviso de Audiência Pública nº 16/2011, publicado no Diário 

Oficial da União no 189-A, de 30 de setembro de 2011, Seção 3, p. 01, referente ao processo de 

licitação para a concessão da ampliação, manutenção e exploração dos Aeroportos Internacionais 

Governador André Franco Montoro, na cidade de Guarulhos (SP), Viracopos, na cidade de Campinas 

(SP), e Presidente Juscelino Kubitschek, na cidade de Brasília (DF), os seguintes locais, datas e 

horários para a realização das sessões presenciais ali referidas, com vistas à discussão das minutas de 

Edital de Licitação, Contrato de Concessão e respectivos Anexos: 

 

a) em Brasília/DF, no dia 27 de outubro de 2011, quinta-feira, a partir das 10 (dez) horas, no 

auditório da sede da ANAC – localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 09, Lote C, Ed. Parque 

Cidade Corporate, Torre A, 1º andar – com participação limitada à capacidade física do auditório e 

horário limite de término às 14 (quatorze) horas; e  

 

b) em São Paulo/SP, no dia 28 de outubro de 2011, sexta-feira, a partir das 10 (dez) horas, na sede 

da BM&FBOVESPA, localizada na Rua XV de Novembro, nº 275, Centro – com participação 

limitada à capacidade física do auditório e horário limite de término às 14 (quatorze) horas. Haverá 

transmissão ao vivo pela internet pelo sítio eletrônico www.tvbvmf.com.br. 

  

2. As inscrições de interessados em manifestar-se verbalmente durante as sessões presenciais 

referidas no item 1 deverão ser efetuadas até as 18h do dia 25 de outubro de 2011, para ambas as 

sessões, por meio do endereço eletrônico audienciapublica.gru-vcp-bsb@anac.gov.br, sendo 

obrigatórias a respectiva identificação e a da empresa ou entidade representada, se for o caso.  

 

 

 

 

 

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS 

Diretor-Presidente 
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