
 

  

 

COMUNICADO RELEVANTE Nº 04/2012 
 

ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DE EVENTOS DO EDITAL DO LEILÃO Nº 2/2011 

 
 
A Comissão Especial de Licitação instituída pela Portaria nº 2.591, de 29 de dezembro de 2011, 
vem a público INFORMAR: 
 
1. Devido ao volume de pedidos de esclarecimentos recebidos por esta Comissão de Licitação, 

a ata de respostas de que trata o item 1.14 do Edital de Leilão nº 02/2012, cuja divulgação, 
de acordo com o cronograma de eventos constante do item 5.39.1 do referido Edital, 
ocorreria na presente data, teve sua divulgação adiada para 23/01/2012. 
 

2. Diante da alteração da data de divulgação da referida ata, está CANCELADA a Reunião de 
Esclarecimentos inicialmente programada, conforme Comunicado Relevante nº 03/2012, 
para o dia 19/01/2012 na BM&FBOVESPA. 
 

3. Será realizada Reunião de Esclarecimentos, exclusivamente sobre dúvidas relativas aos 
procedimentos do Leilão previsto no Edital nº 02/2011 e em seu Anexo 01 – Manual de 
procedimentos do Leilão, no dia 20/01/2012, das 10h00 às 12h00, na BM&FBOVESPA, à Rua 
XV de Novembro, nº 275 – 1º andar – Centro – São Paulo – SP. 
 

4. A Sessão Pública de Simulação do Leilão está MANTIDA para o dia 20/01/2012, todavia teve 
seu horário previsto alterado, e será realizada das 12h00 às 14h00, na BM&FBOVESPA, à Rua 
XV de Novembro, nº 275 – 1º andar – Centro – São Paulo – SP. 
 

5. Está MANTIDA também a apresentação à imprensa sobre a dinâmica da Sessão Pública do 
Leilão, que será realizada em 20/01/2012, das 16h00 às 17h00, na BM&FBOVESPA, à Rua XV 
de Novembro, nº 275 – 1º andar – Centro – São Paulo – SP. 

 
6. Demais alterações no cronograma de eventos previsto no item 5.39.1 serão oportunamente 

divulgadas, restando mantida a data de 06/02/2012 para a realização da Sessão Pública de 
Leilão. 

 

 

Brasília, 18 de janeiro de 2012 

 

 

Adriano Pinto de Miranda 
Presidente da Comissão de Licitação 


