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DECISÃO Nº 306, DE 15 DE MARÇO DE 2021. 

 

Altera o Edital do Leilão nº 01/2020. 

 

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, 

no exercício da prerrogativa de que trata o art. 6º do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 

381, de 14 de junho de 2016, tendo em vista o disposto nos arts. 11, incisos IV e VI, da Lei nº 11.182, 

de 27 de setembro de 2005, 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 considerando o que consta do processo nº 00058.050973/2020-86, 

 

DECIDE, ad referendum da Diretoria:    

 

Art. 1º Alterar o item 5.23 e subitens do Edital do Leilão nº 01/2020, que passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

 

“CAPÍTULO V - DAS ETAPAS DO LEILÃO 

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

Seção III - Da Sessão Pública do Leilão 

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

5.23. Após o término da etapa viva-voz do Leilão dos Blocos de Aeroportos, a 

Proponente vencedora do Bloco deverá ratificar a sua proposta, por meio das duas 

providências a seguir: 

5.23.1. Assinatura, pela Participante Credenciada, da Ata lavrada no encerramento da 

sessão; e 

5.23.2. Assinatura, pelo Representante Credenciado, de carta conforme modelo 

constante no Anexo 10 – Modelo de Ratificação de Proposta Econômica, contendo o 

lance vencedor, e que poderá ser realizada:  

5.23.2.1. Imediatamente após o término da etapa viva-voz do Leilão, na sede da B3 - 

Brasil, Bolsa, Balcão, mediante aposição de assinaturas no documento emitido pela 

própria B3; ou 

5.23.2.2. Eletronicamente, no dia útil posterior ao da realização da sessão pública de 

leilão, sendo o seu protocolo efetuado por meio do sistema eletrônico de controle de 

processos utilizado pela ANAC ou por meio de correio eletrônico, enviado 

obrigatoriamente para os endereços concessoes.blocos@anac.gov.br e 

leiloes@b3.com.br. 

5.23.2.2.1 Para fins do item 5.23.2.2, somente será admitido o protocolo eletrônico da 

declaração de Ratificação da Proposta Econômica que tenha sido assinada 

eletronicamente, por meio de credenciais geradas pelo sistema eletrônico de controle 

de processos utilizado pela ANAC ou por meio de certificado digital que observe 

padrões definidos pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP Brasil, na 

forma do item 5.6.1. 

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

 

Art. 2º Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação. 
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