
 

  

 

COMUNICADO RELEVANTE Nº 13/2012 
DIVULGAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

 
A Comissão Especial de Licitação instituída pela Portaria nº 2.591, de 29 de dezembro de 2011, 
vem a público INFORMAR: 
 
1. Foram interpostos recursos, conforme previsão contida na Seção V do Capítulo V do Edital 

do Leilão nº 02/2011, pelo consórcio Novas Rotas, liderado pela sociedade empresária 
Oderbrecht Transports Participações S/A, e pela sociedade empresária ES Engenharia LTDA, 
ambos contra a decisão desta Comissão Especial de Licitação que habilitou a proponente 
vencedora do Aeroporto de Viracopos, Consórcio Aeroportos Brasil, liderado pela sociedade 
empresária TPI – Triunfo Participações e Investimentos S/A. 
 

2. Nos termos do § 3º do artigo 109 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, o prazo para 
impugnação dos referidos recursos é de 05 (cinco) dias úteis, encerrando-se, portanto, em 
16/03/2012. 

 
3. As proponentes que participaram do leilão poderão ter vista dos recursos interpostos junto a 

esta Comissão Especial de Licitação na sede da ANAC, situada Setor Comercial Sul, Quadra 
09, Lote C, Edifício “Parque Cidade Corporate”, Torre A, 5º andar, Brasília-DF, até o dia 
16/03/2012, sempre em dias úteis, entre as 09:00 e as 17:00 horas, mediante agendamento 
pelo seguinte telefone: (61) 3314-4422. 

 
4. Poderão ser fornecidas cópias dos documentos em meio digital, devendo a proponente 

fornecer a mídia eletrônica para tanto. 
 

5. Poderão ser solicitadas cópias dos documentos, através do recolhimento de Guia de 
Recolhimento da União, no valor de R$ 0,12 (doze centavos de real) por lauda, cujo 
preenchimento poderá ser realizado no seguinte endereço eletrônico: 
https://sistemas.anac.gov.br/gruinternet/ControladorGru?cmd=ApresentarDadosServico&id
Servico=1435 

 
6. Somente será permitida a vista, assim como somente serão fornecidas cópias dos 

documentos aos representantes credenciados das proponentes ou a procuradores por eles 
indicados, desde que apresentem procuração que confira poderes para tanto. 
 

Brasília, 09 de março de 2012. 
 

Adriano Pinto de Miranda 
Presidente da Comissão de Licitação 
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