AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 04/2016

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo
- ARTESP torna público que encontra-se aberta a Licitação, na modalidade Concorrência, para
seleção da melhor proposta para a Concessão dos serviços públicos para exploração,
ampliação e manutenção da infraestrutura aeroportuária dos seguintes aeroportos:
Comandante Rolim Adolfo Amaro, em Jundiaí; Arthur Siqueira, em Bragança Paulista; Campos
dos Amarais, em Campinas; Gastão Madeira, em Ubatuba; e Antônio Ribeiro Nogueira Jr., em
Itanhaém - todos integrantes do 1º Lote de Concessões Aeroportuárias do Estado de São
Paulo.
Além de investimentos em obras, a concessão engloba a adequação, operação, equipagem e
manutenção dos cinco aeroportos, que possuem vocação para aviação geral (executiva e táxiaéreo). As obras previstas para os aeroportos contemplam, por exemplo, melhorias nos
sistemas de pistas, pátios e sinalização, como também reformas nos terminais de passageiros
e ampliações na infraestrutura de hangares.
O prazo da concessão será de 30 anos e os investimentos mínimos obrigatórios, que deverão
ser realizados ao longo de todo este período, serão de aproximadamente R$ 93 milhões,
sendo R$ 33.6 milhões concentrados nos quatro primeiros anos de vigência do contrato.
Poderão participar da Concorrência, empresas nacionais, estrangeiras, fundos de
investimentos e entidades de previdência complementar – isoladamente ou em consórcio. O
critério de julgamento da licitação será pelo maior Valor de Contribuição Fixa a ser ofertado
pelos Proponentes, considerando a outorga mínima de R$ 12.159.000,00.
A versão oficial do edital, para todos os fins de direito, estará disponível para consulta no site
da ARTESP (www.artesp.sp.gov.br), a partir de 15/12/2016. O edital e demais documentos
também poderão ser obtidos em meio eletrônico, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, na
sede da Agência, situada na Rua Iguatemi, nº 105, Itaim Bibi, São Paulo. SP. Para tanto, o
interessado deverá disponibilizar um Hard Disk com capacidade suficiente para que todos os
documentos possam ser digitalmente copiados.
Os interessados poderão apresentar pedidos de esclarecimentos ao edital até 02/03/2017,
conforme regramento do edital. Os envelopes contendo documentação necessária à
participação na Concorrência deverão ser entregues pelos interessados, impreterivelmente, no
dia 16/03/2017, até às 10 h, na sede da ARTESP (Rua Iguatemi, nº 105, 2º andar, Itaim Bibi,
São Paulo, SP), onde será realizada a Sessão Pública. A Sessão Pública terá inicio em
16/03/2017, às 10h30, no endereço indicado acima.
As condições e os procedimentos desta Concorrência estão fundamentados nos Convênios
de Delegação celebrados entre a União Federal e o Estado de São Paulo, bem como na
legislação federal pertinente, especialmente no Decreto Federal nº 7.624, de 22 de novembro
de 2011, que dispõe sobre as condições de exploração pela iniciativa privada da infraestrutura
aeroportuária, por meio de concessão, e na Lei Federal nº 11.182, de 27 de setembro de
2005, que cria a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, e dá outras providências.
A presente Concorrência também será regida pelas regras previstas no edital e seus anexos,
pela Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº
8.666, de 21 de junho de 1993, bem como pelas Leis Estaduais nº 7.835/92, de 8 de maio de
1992 e nº 6.544/89, de 22 de novembro de 1989, e, também pelo Decreto Estadual nº
54.010/09, assim como as demais normas vigentes sobre o tema.

