
 

 

 

 

DIRETORIA 

 

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DELIBERATIVA REALIZADA EM 5 DE ABRIL 

DE 2012 

 

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, às quatorze horas e quarenta e quatro 

minutos, teve início a Reunião Extraordinária Deliberativa da Diretoria Colegiada da Agência 

Nacional de Aviação Civil - ANAC, no Auditório situado no 3º andar do prédio da ANAC no Rio de 

Janeiro.  A sessão foi presidida pelo Diretor-Presidente, Marcelo Pacheco dos Guaranys, secretariada 

pela Chefe da Assessoria Técnica Substituta, Ana Carolina Pires da Motta, e contou com a presença 

dos Diretores Cláudio Passos Simão, Ricardo Bezerra, Rubens Carlos Vieira e Carlos Eduardo 

Magalhães da Silveira Pellegrino e do Procurador-Geral, Gabriel de Mello Galvão.  Verificado o 

quórum para instalação da Reunião, o Diretor-Presidente deu início aos trabalhos, passando à 

deliberação dos seguintes processos, de sua relatoria: 1) Processo nº 00058.023427/2012-62; Assunto: 

manifestação administrativa apresentada pelo Consórcio Novas Rotas – processo de concessão para 

ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de Viracopos; e 2.1) Processo nº 

60800.257874/2011-12; Assunto: recursos administrativos interpostos pelo Consórcio Novas Rotas e 

pela empresa ES Engenharia Ltda. contra a decisão de habilitação do Consórcio Aeroportos Brasil – 

processo de concessão para ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de 

Viracopos; Decisão: após a leitura do relatório do Relator, o pronunciamento do Consórcio Novas 

Rotas e do Consórcio Aeroportos Brasil (recorrente e recorrido, respectivamente), pelo prazo de 

quinze minutos, a leitura do voto do Relator e a votação dos demais Diretores, a Diretoria decidiu, por 

unanimidade, nos termos do voto do Relator: I - não conhecer do recurso administrativo apresentado 

pela ES Engenharia Ltda., por ausência de legitimidade recursal, eis que não é participante do certame 

em questão; II - não conhecer da manifestação administrativa apresentada pelo Consórcio Novas 

Rotas, porquanto intempestiva, registrando-se, outrossim, que não trazia nada de novo em relação ao 

que já fora considerado na apreciação do recurso que a mesma apresentara tempestivamente; e III - 

conhecer do recurso apresentado pelo Consórcio Novas Rotas e, no mérito, negar-lhe provimento, 

tendo em vista as razões constantes da decisão da Comissão Especial de Licitação instituída pela 

Portaria nº 2.591, de 29 de dezembro de 2011, e do Parecer nº 129/2012/PF-ANAC/PGF/AGU, de 4 de 

abril de 2012, da Procuradoria Federal Especializada junto à ANAC; 2.2) Processo nº 

60800.257874/2011-12; Assunto: processo de concessão para ampliação, manutenção e exploração dos 

Aeroportos Internacionais Governador André Franco Montoro, Viracopos e Presidente Juscelino 

Kubitschek; Decisão: aprovadas, por unanimidade, a homologação do Leilão nº 02/2011, referente ao 



processo de concessão em causa, considerada, entre outros pontos, a regularidade das etapas do 

mesmo, e a adjudicação dos objetos do processo licitatório, conforme a seguir: I - Aeroporto 

Internacional de Guarulhos ao CONSÓRCIO INVEPAR - ACSA, composto pelas empresas 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EM INFRA-ESTRUTURA S.A. - INVEPAR e AIRPORTS 

COMPANY SOUTH AFRICA SOC LIMITED; II - Aeroporto Internacional de Viracopos ao 

CONSÓRCIO AEROPORTOS BRASIL, composto pelas empresas TPI - TRIUNFO 

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., UTC PARTICIPAÇÕES S.A. e EGIS AIRPORT 

OPERATION; e III - Aeroporto Internacional Presidente Juscelino Kubitschek ao CONSÓRCIO 

INFRAMERICA AEROPORTOS, composto pelas empresas INFRAVIX PARTICIPAÇÕES S.A. e 

CORPORACIÓN AMÉRICA S.A. Por fim, o Diretor-Presidente registrou o notável empenho e a 

dedicação empreendidos pela Comissão Especial de Licitação na condução dos trabalhos e pelo Grupo 

de Trabalho no apoio técnico ao processo, o que foi corroborado pelos demais Diretores, e solicitou 

seja consignado referido elogio nos assentamentos funcionais dos servidores que compõem a 

Comissão e o Grupo.  Nada mais havendo a tratar, o Diretor-Presidente encerrou os trabalhos às 

dezesseis horas e cinco minutos, após o que foi por mim, Ana Carolina Pires da Motta, lavrada a 

presente Ata, por todos os Diretores presentes lida e assinada. 
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