
 
 

 

AVISO - AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 5/2013  

 

 

A DIRETORIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL - ANAC, no 

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

de setembro de 2005, tendo em vista 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 considerando o deliberado na Reunião Deliberativa da Diretoria realizada em 

29 de maio de 2013,  

 

RESOLVE:  
 

1. Submeter a audiência pública as minutas de Edital de Licitação, Contrato de Concessão e 

respectivos Anexos relativas à concessão da ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto 

Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antônio Carlos Jobim, localizado no município do Rio de 

Janeiro (RJ), e do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, localizado nos municípios de Confins e 

de Lagoa Santa (MG). 

 

1.1. Os documentos referidos no item 1 poderão ser acessados no sítio desta Agência na rede 

mundial de computadores – endereço http://www.anac.gov.br/transparencia/audienciaspublicas.asp.  

 

1.2. As contribuições deverão ser encaminhadas a esta Agência por meio de formulário 

eletrônico próprio disponível no sítio acima indicado até as 18 horas do dia 30 de junho de 2013,  

sendo obrigatório especificar os itens para os quais deseja apresentar contribuição. 

 

1.2.1. Caso as contribuições possuam arquivos anexos, estes devem apresentar somente 

informações, estudos, tabelas e demais subsídios. 

 

1.2.2. O conteúdo dos arquivos anexos que não condigam com o tema dos itens selecionados 

no mencionado formulário poderá ser desconsiderado.  

 

1.3. As dúvidas relativas ao processo de concessão deverão ser encaminhadas ao endereço 

eletrônico concessao.gig-cnf@anac.gov.br. 

 

2. Estabelecer que a matéria da audiência pública de que trata este Aviso seja igualmente 

objeto de sessões presenciais nos seguintes locais, datas e horários: 

 

a) em Belo Horizonte (MG), no dia 17 de junho de 2013, segunda-feira, a partir das 10 horas, 

no Auditório Paulo Camilo do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. (BDMG), 

localizado na Rua da Bahia, 1600 - Lourdes; e  

 

b) no Rio de Janeiro (RJ), no dia 18 de junho de 2013, terça-feira, a partir das 10 horas, no 

auditório do Centro de Treinamento da ANAC, localizado na Av. Ayrton Senna, 2541 - Rua D - 

Barra da Tijuca. 

 

2.1. As inscrições de interessados em manifestar-se verbalmente durante as referidas sessões 

presenciais deverão ser efetuadas até as 18 horas do dia 14 de junho de 2013, por meio do endereço 

http://www.anac.gov.br/transparencia/audienciaspublicas.asp
mailto:xxx@anac.gov.br


  
  
 

eletrônico concessao.gig-cnf@anac.gov.br, sendo obrigatória a respectiva identificação e a da 

empresa, ou entidade representativa, se for o caso. 

 

 

 

MARCELO PACHECO DOS GUARANYS 
Diretor-Presidente 
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