
 
ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

 

LICITAÇÃO Nº 012/LALI-2/SBSP/2017 

 

“CONCESSÃO DE USO DE ÁREA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL E OPERAÇÃO DA 

ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNACIONAIS 

E/OU NACIONAIS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS/ EDUARDO GOMES.” 

 

No dia 12 de setembro de 2017, às 10 horas, no 6º andar do Ed. INFRAERO no SCS Quadra 04, Bl. “A”, 

em Brasília/DF, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelos Atos Administrativos nº 

633/LALI(LALI-2)/2017 e 1521/LALI(LALI-2)/2017, composta pelos empregados ANDREIA E SILVA 

HEIDMANN, matrícula nº 12.747-29, ocupante da função de confiança de Coordenadora de Licitação de 

Concessão de Áreas Grupo A/LALI-2, CARLOS ALBERTO PACHECO DE LIMA, PST, matrícula nº 

98.921-60, ocupante da função de confiança de Gerente de Expansão de Infraestrutura/ESEI e CARLOS 

AUGUSTO ARAÚJO GUERRA, AS-II, mat                                                                                                         rícula: 

13.710-47, ocupante da função de confiança de Assistente II da Gerência de Planejamento e 

Desenvolvimento das Áreas Externas/ESPD, membro Ad-hoc, para sob a presidência da primeira, 

procederem à abertura da Licitação em tela. Ato contínuo foram solicitados os documentos para o 

credenciamento. Iniciados os trabalhos, foi constatada a presença de 01 (um) consorcio composto de 02 

(duas) empresas, a saber: CREATIVE REAL ESTATE INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA – 

CNPJ: 08.573.999/0001-70 E LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 

- CNPJ: 01.438.784/0001-05, representadas pelo Sr. LUIZ ANTÔNIO QUEIROZ, RG Nº 7767515– 

SSP/SP e CPF Nº 026.579.308-40. A Presidente da Comissão declarou às 10:10h encerrado o prazo para 

credenciamento e entrega de novos invólucros. Dando início à abertura das propostas de preços, apuraram-

se os seguintes valores: 

Empresa 

(Nome Reduzido) 
Preço Mensal 

Preço Básico 

Inicial (R$) 
Valor Global (R$) 

Percentual 

faturamento 

CREATIVE/ LEROY 380.501.000,00 40.000.000,00 R$ 143.876.773,00 3% 

Foi constatado que a licitante foi classificada para a fase de lances nos termos da alínea “e” do subitem 

7.1 do Edital. Registre-se que não houve fase de lances em virtude de conter somente 01 (uma) proposta 

válida. Ato contínuo, a fim de cumprir o Art. 57 da Lei 13.303/2016, a Presidente da Comissão convocou 

a arrematante para apresentação de nova proposta no valor mensal de R$400.000,00 (quatrocentos mil 

reais). A arrematante apresentou nova proposta no valor mensal de R$ 390.050,00 (trezentos e noventa 

mil e cinquenta reais), percentual de 3% (três por cento) sobre o faturamento bruto mensal auferido na 

exploração comercial perfazendo o valor global de R$ 146.483.650,00 (cento e quarenta e seis milhões, 

quatrocentos e oitenta e três mil e seiscentos e cinquenta reais), já incluído o Preço Básico Inicial de 

R$40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) e os descontos escalonados previstos no subitem 6.3 alínea 

“a.4”, contatos do início de vigência do contrato, para o período de 300 meses. Em sequência, a Comissão 

informou aos presentes que o consorcio arrematante deverá apresentar, por meio eletrônico o Plano de 

Negócios, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, conforme subitem 7.6 do Edital. A sessão foi 

suspensa até a análise do Plano de Negócios, a fim de finalizar a aceitabilidade de preços do consorcio 
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arrematante. A Presidente da Comissão informou que convocará mediante ofício o representante para a 

sessão pública de divulgação do resultado e abertura do invólucro de habilitação. Esclareceu que caso o 

representante não compareça à sessão pública, o resultado será divulgado mediante ofício. O invólucro de 

habilitação da empresa participante, entregue nesta sessão segue lacrado e ficará sob custódia da 

Coordenação de Licitação de Concessão de Áreas Grupo A até a finalização do certame. Nada mais a 

tratar, a reunião foi dada como encerrada às 10:40 horas, e depois de lida e aprovada, segue assinada pelos 

membros da Comissão de Licitação e representante da licitante credenciada. 

 

 

 

ANDREIA E SILVA HEIDMANN 

Presidente 

 

 

 

CARLOS ALBERTO PACHECO DE LIMA 

Membro Técnico 

CARLOS AUGUSTO ARAÚJO GUERRA 

Membro Técnico 

 

 

Licitante: 

 

 

 

 

CREATIVE REAL ESTATE INCORPORAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA –  

CNPJ: 08.573.999/0001-70  

E  

LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM 

 - CNPJ: 01.438.784/0001-05, 

Sr. LUIZ ANTÔNIO QUEIROZ, RG Nº 7767515– SSP/SP e CPF Nº 026.579.308-40 

 

 


