
  

 

À 

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO 
 

 

Manaus-AM, 05 de setembro de 2018. 

 

Ref.: LICITAÇÃO N.º 010/LALI-2/SBEG/2017 
 
Prezados Senhores, 

 
Em atenção ao pedido de Negociação de Preço encaminhado em 

04/09/2018, vimos com o devido acatamento nos MANIFESTAR POSITIVAMENTE EM 
RELAÇÃO Á NOVA PROPOSTA DE PREÇO, ajustada nos moldes do Memorando No. 

5151/FOIP/2018, conforme anexo. 

 

 
______________________________________ 
Lysson Alcântara Barroso 
SB PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA  
CNPJ: 22.617.090/0001-05 
PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTDA 
CNPJ: 16.712.516/0001-07 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



  

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL – ANEXO I 
 
À 

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO 
 

Manaus-AM, 04 de setembro de 2018. 

 

Ref.: LICITAÇÃO N.º 010/LALI-2/SBEG/2017 
 
Prezados Senhores, 

 

Após exame cuidadoso das cláusulas, itens, subitens e alíneas do 

Edital e seus Anexos, declaramos estar de pleno acordo com todas as condições nele 

estabelecidas. 

Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 120 
(cento e vinte) dias corridos, a contar da expiração da proposta apresentada em 23 de 

agosto de 2017, conforme a ATA da Sessão Pública da referida licitação. 

 

De acordo com o estabelecido no Edital da licitação em referência, 

apresentamos nossa proposta: 

- O percentual sobre o faturamento bruto mensal auferido na 

exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas 

internacionais e nacionais a ser repassado à Infraero, conforme alínea “a.2” do subitem 6.3, 

será de: 

• Se modal marítimo: 12% (doze por cento), incluindo as atividades de Aeroporto 

Industrial e demais serviços correlatos; 

• Se modal aéreo: 40% (quarenta por cento), incluindo as atividades de Aeroporto 

Industrial e demais serviços correlatos, já computado o valor do ATAERO, 

incorporado na tabela tarifária, a partir de 01/01/2017; 

  



  

• Se modal terrestre: 57% (cinquenta e sete por cento), incluindo Aeroporto 

Industrial e demais serviços correlatos. 

• Se Carga Internada ou Nacional: 35% (trinta e cinco por cento). 

• Para os casos de entrepostagem aduaneira, os percentuais obedecerão aos 

mesmos critérios estabelecidos para cargas oriundas o modal Aéreo ou Marítimo, 

conforme abaixo: 

• Entrepostagem de cargas com origem no modal Aéreo: 40% (quarenta por cento); 

• Entrepostagem de cargas com origem no modal Marítimo: 12% (doze por cento). 
 

- Preço Mínimo Mensal: R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais); 
- Preço Básico Inicial de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). 
- Valor Global: R$ 474.000.000,00 (quatrocentos e setenta e quatro milhões) 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos 

comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, 

indicando para esse fim o Sr. Lysson Alcântara Barroso, Carteira de Identidade 

Profissional nº. 9208 expedida em 18/01/2014 Órgão Expedidor OAB-AM, CPF nº 

652.605.542-72, E-mail ceo@pontanegralogistica.com.br / licitação@gbringel.com, 

fone (92) 2126-4000, fax (92) 3639-6974, como representante legal desta Empresa. 

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as 

condições estabelecidas no Edital de Licitação e seus anexos. 

 

Atenciosamente,  

______________________________________ 
Lysson Alcântara Barroso 
SB PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA  
CNPJ: 22.617.090/0001-05 
PORTO SECO DO TRIÂNGULO LTDA 
CNPJ: 16.712.516/0001-07 
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