
GERÊNCIA DE LICITAÇÕES

Assunto: Adjudicação de objeto e Homologação do Certame
Ref.: Licitação Nº 017/LALI-2/SBUG/2018

Objeto:       Concessão de uso de área para exploração comercial e operacional da atividade de
armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no Aeroporto
Internacional de Uruguaiana - Rubem Berta - SBUG/RS.

                  Nos termos do artigo 5º, incisos II e III, do Anexo II do Ato Normativo Nº
122/PRESI/DF/DJ/2017, de 31 de janeiro de 2017 (alterado pelo Ato Normativo nº
140/PRESI/DG/DJ/2017, de 30 de junho de 2017) relativo à delegação de competência e ainda,
não havendo óbice de ordem legal, administrativo ou judicial quanto à regularidade do processo
ADJUDICO do objeto e HOMOLOGO a licitação a favor da empresa MULTILOG SUL
ARMAZENS GERAIS LTDA, CNPJ nº 01.691.041/0001-34, arrematante da licitação, pelo
preço mínimo mensal de R$ 26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) e valor global de R$
8.050.000,00 (oito milhões e cinquenta mil reais) incluído o Adicional de Preço Fixo de
R$100.000,00 (cem mil reais) e o percentual de 12% (doze por cento) para modal marítimo, 25%
(vinte e cinco por cento) para modal aéreo e de 20% (vinte por cento) para o modal terrestre, nos
termos do subitem 8.3 alínea "b" do Edital, para o período contratual de 300 (trezentos) meses.

                  Segue em anexo Termo de Compromisso, com vistas a atender as tratativas
constantes no Ofício Nº CSAT-OFI-2018/03020.

Atenciosamente

 

MARX MARTINS MARSICANO RODRIGUES
DIRETOR DE NEGÓCIOS COMERCIAIS

DESPACHO Nº SEDE-DES-2018/03464

Brasília, 07 de novembro de 2018.

Classif. documental 004.000
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