
O Diretor de Negócios Comerciais da Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária - Infraero, no uso das atribuições que lhe confere o subitem 121 da NI - 6.01/F
(LCT), de 16/05/2016, e considerando as informações dos Despachos CSAT-DES-2019/08163-
A e CSAT-DES-2019/04470-A , contidas nos autos do processo de Licitação 010/LALI-
2/SBEG/2017     que apreciou as defesa administrativas formuladas pelos interessados quanto a
Intenção de revogação do certame,

 

RESOLVE:

REVOGAR a LICITAÇÃO N° 010/LALI-2/SBEG/2017, que tem como objeto a
"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.", em virtude da nova Avaliação do Estudo de
Viabilidade Econômica do Terminal de Logística de Carga do Aeroporto Internacional de
Manaus Eduardo Gomes,  que demonstrou  a necessidade de buscar maior vantagem competitiva
para Infraero, nos termos exigidos no Inc. II do art. 32 da Lei nº 13.303/16.

 A presente decisão tem por base os princípios da economicidade, razoabilidade, da
obtenção de competitividade, da vinculação ao instrumento convocatório, bem como o da
supremacia do interesse público e, ainda, o artigo art. 62 da Lei 13.303/2016 combinado com
Inc. III do  45 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILCI, aprovado pelo
Conselho de Administração em 27 de julho de 2017.

 Este Ato entra em vigor na data de sua divulgação no endereço eletrônico
www.infranet.gov.br, no campo Atos Administrativos da Infraero.

 

THIAGO PEREIRA PEDROSO
DIRETOR DE NEGÓCIOS COMERCIAIS

ATO ADMINISTRATIVO Nº SEDE-AAD-2019/00290

Brasília, 18 de abril de 2019.
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